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COLUMN

De horizon
Dat biedt perspectief  
voor het komende jaar.  
Iedereen is er wel van  
overtuigd dat het uiteinde- 
lijk ook voor de bouw nadelig  
is als de situatie rond corona nog  
veel langer duurt. Ook al omdat alle  
andere onderwerpen, waar we ons vóór de coronacrisis 
mee bezig hielden, niet weg zijn. Onderwerpen als de 
klimaatverandering (en daaraan gekoppeld duurzaam- 
heid, energiebesparing, recycling, luchtdicht bouwen,  
zonne-energie, etc.). Over PFAS en stikstof heb ik  
het dan nog niet eens. En de hoofdzaak blijft natuurlijk  
dat daken vakkundig waterdicht gemaakt worden, en dat 
dit op een veilige manier gebeurt. Kortom: vakmanschap 
en opleidingen. Het zijn onderwerpen die stuk voor stuk 
onze onverdeelde aandacht vragen. Bij alle ellende die 
het coronavirus al heeft veroorzaakt, komt het dus ook 
nog eens bijzonder ongelegen.

Voor ons, als uitgever en organisator, is het afgelopen jaar 
teleurstellend geweest, doordat bovengenoemde evene-
menten geen doorgang hebben kunnen vinden. Wat 2021 
ons brengt, moeten we maar afwachten. Maar één ding 
weet ik zeker: ook volgend jaar zullen we keihard werken 
om de kennis over het dak te verspreiden en de branche 
met elkaar in contact te brengen. Vanaf deze plek wil ik 
dan ook al onze klanten en relaties bedanken voor hun 
steun en support in het afgelopen jaar. Ik wil ook onze 
lezers alle geluk, succes en gezondheid toewensen voor 
2021. Dit klinkt allemaal als een open deur, maar het  
afgelopen jaar heeft laten zien dat het niet vanzelf spreekt.  
Laten we onze blik op de horizon gevestigd houden,  
er zal vast nog wel iets anders dan wolken te zien zijn. ●

Palmyra Lindeman

In het decembernummer van vorig jaar schreef ik dat er 
‘wolken aan de horizon’ verschenen en dat er in 2020 ‘tal 
van ontwikkelingen’ op ons afkwamen. Als ik dat profe-
tisch bedoeld zou hebben, had ik het vast niet zo beschei-
den geformuleerd. Destijds had ik het vooral over de  
problematiek rond stikstof en PFAS, een onderwerp waar 
we sinds maart erg weinig over hebben gehoord, omdat 
een ander onderwerp ging domineren: de coronacrisis.  
Weinigen zullen in december 2019 hebben kunnen  
vermoeden wat voor jaar er op ons afkwam en ik denk  
dat ik namens ons allemaal kan spreken dat het een bij-
zonder bewogen en in veel opzichten ook een zwaar jaar 
is geweest. Ik ben tenminste blij dat 2020 er bijna opzit, 
hopelijk ziet 2021 er weer wat beter uit.

Het begon allemaal nog leuk, met een onderscheiding 
voor steilDAK. Het was echt een eer om door de podcast 
De Krokante Leesmap van BNN VARA te worden onder-
scheiden. Daardoor merkten we hoe men van buitenaf 
naar onze branche kijkt en dat ons vakblad ook een rol 
speelt in de kennis en waardering van onze branche  
door de buitenwacht. Wat lijkt het alweer lang geleden! 
We zagen de prijsuitreiking in februari (in het Amsterdamse  
Pakhuis de Zwijger) als een voorproefje van onze  
eigen prijsuitreiking van het Dak van het Jaar in maart 
(in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee). Mede door die 
onderscheiding van De Krokante Leesmap beloofde onze 
prijsuitreiking ook aandacht te krijgen in veel landelijke 
media. Maar vlak voordat wij onze prijzen zouden uitreiken, 
werden grote bijeenkomsten verboden en niet lang daarna 
ging het hele land in een ‘intelligente lockdown’.

Een groot deel van mijn column ging destijds over de 
organisatie van het dakenevenement DAKEN & ZAKEN. In 
de maanden daarna zijn we daar hard mee aan de  
slag gegaan en in maart was alles klaar om in het najaar 
een succesvolle eerste editie van dit evenement te orga-
niseren. Ook dat ging op 1 oktober jl. helaas niet door.  
De vakbeurs voor de dakenbranche staat nu gepland voor 
11 november 2021 in Evenementenhal Gorinchem.  
Hopelijk zijn er tegen die tijd voldoende vaccins beschik-
baar en is de coronacrisis iets waar ik in mijn volgende 
decembercolumn in de verleden tijd over kan schrijven. 
We verwachten dat DAKEN & ZAKEN een succesvol  
evenement zal worden.

Een geluk bij een ongeluk is dat de bouw (in tegenstelling 
tot veel andere branches) goed kon blijven doorgaan, 
mede doordat er al snel een protocol was waarmee 
 coronaveilig kon worden gewerkt. Daardoor hebben veel 
van onze lezers kunnen doorwerken, sommigen hebben 
het naar eigen zeggen zelfs drukker dan ooit!  

Wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2021

steilDAKHET VAKBLAD VOOR 
HELLENDE DAKEN

European Building Supply (EBS) is continu bezig met innoveren en verduurzamen. 
Bij EBS staat maatschappelijk verantwoord ondernemen voorop. Zij doen er alles aan 
om de ondernemers en leveranciers waar zij mee samenwerken ook te helpen om 
verantwoord te ondernemen. Lees hier meer over de plannen voor 2021.

Circulaire panhaken
In samenwerking met Bové draadproducten 
lanceert EBS een ‘Circular Green’-panhaken
assortiment. De panhaken worden geleverd in 
kunststof emmers die gemaakt zijn van afval. 

EBS haalt de lege emmers terug voor hergebruik 
of om nieuwe verpakkingen van te laten maken. 
Ook aluminium en rvs halen ze met de ‘Circular 
Green’-methode op. Alle oude panhaken worden 
uit het afval gehaald en aan Bové aangeleverd. 
Bové organiseert dat van oude panhaken weer 
nieuw rvs-draad wordt gemaakt, om nieuwe 
panhaken van te maken.

Circulaire verpakkingen in 2021
In samenwerking met Circulair in Bedrijf, 
onderdeel van GP Groot, zamelt EBS karton en 
papier in, waar weer nieuwe verpakkingen van 
worden gemaakt. Vanaf januari wordt er een 
container voor oud papier en karton geplaatst op 
het terrein van EBS waar het hele industrieterrein 
gebruik van kan maken. De container wordt 
geleegd door GP Groot. 

GP Groot organiseert samen met CiRoPack uit 
Heiloo dat er een nieuwe verpakking wordt 
gemaakt dat EBS inkoopt. Vanaf april 2021 kunnen 
er certificeringen aan worden gevraagd voor jouw 
project.

Een duurzame website
Bij een duurzaam bedrijf hoort ook een duurzame 
website. De nieuwe website van EBS heeft 
daarom een donkere achtergrond. Dit komt rustig 
over en het kost de bezoeker minder energie om 
de website te bekijken. Uit onderzoek is gebleken 
dat informatie op donkere websites beter 
opgenomen wordt, dan van een website met witte 
of gekleurde achtergrond. Een extra voordeel is dat 
de telefoon en tablet 20 tot 30% minder stroom/
batterij verbruiken, doordat er gebruik wordt 
gemaakt van donkere kleuren.

Fijne feestdagen
EBS wenst alle lezers van steilDAK fijne feestdagen 
en een gezond 2021!
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De nonnen van het oorspronkelijke Franciscaner klooster 
zijn al lang uit het straatbeeld verdwenen, maar toch is  
hun aanwezigheid nog steeds voelbaar in Gemert.  
Gedurende ruim 150 jaar, vanaf halverwege 19de eeuw, 
heeft de kloosterorde een prachtig complex gerealiseerd 
met een grote diversiteit aan gebouwen. Het complex van 
het voormalige klooster Nazareth is in de loop der jaren 
verschillende keren ingrijpend uitgebreid. In 1847 kochten 
de Zusters Franciscanessen Penitenten-Recollectinen een 
herenhuis, dat ze gebruikten als klooster en school voor 
arme kinderen (de ouders hoefden dan geen lesgeld te 
betalen). Er werden diverse gebouwen bijgebouwd en  
tot 1986 waren de schoolgebouwen in gebruik als de 
Nazarethschool. De afgelopen jaren is het kloostercomplex 
herontwikkeld tot een appartementencomplex, bestaande  
uit de delen ‘Klooster’, “Kloosterschool’ (in totaal 23 appar-
tementen) ‘De Kapel’ (rijksmonument) en nieuwbouw  
(14 appartementen en 36 nieuwbouwwoningen).  
Bouwbedrijf Van Schijndel was verantwoordelijk voor de 
uitvoering van deze herontwikkeling, de materiaalkeuze en 
methodiek is in samenwerking met Nelskamp dakpannen 
en bouwmaterialenhandel Kombi Uden tot stand gekomen.

Techniek
Het werk is onder de garantieregeling van Woningborg 
uitgevoerd. Dit houdt in dat de kwaliteit van de werkzaam-
heden steeds werd gecontroleerd en goedgekeurd door een 
inspecteur van Woningborg. De werkzaamheden vielen in 
verschillende delen uiteen. De oorspronkelijke dakpannen  

op het historische kloostergebouw zijn hergebruikt. 
De dakpannen werden daartoe voorzichtig verwijderd, 
schoongemaakt en op de ‘binnenplaats’ van het klooster 
gesorteerd. Het dak is voorzien van een nieuw dakbeschot, 
folie en panlatten, vervolgens zijn de dakpannen weer 
teruggeplaatst. Om de isolatiewaarde naar de huidige eisen 
te brengen, is aan de binnenkant een steenwol isolatie van 
fabrikant Rockwool aangebracht. Hiermee kreeg het dak 
een Rc-waarde van 3,5. 

Dezelfde kleurstelling is gebruikt bij de rest van het project, 
de nieuw gebouwde daken zijn afwisselend voorzien van 
natuurrode en blauw gesmoorde dakpannen van dezelfde 
fabrikant. De daken van de nieuwbouw zijn uitgevoerd met 
sandwichpanelen en daarmee volgens de moderne normen 
geïsoleerd (Rc=6). De daken kregen wel een traditionele 
uitstraling, met verschillende dakvlakken en detailleringen, 
die de nodige aandacht vroegen.  
Dakdekkersbedrijf Van den Hurk en Doezé Heeze heeft de 
daken vervolgens, in nauw overleg met de hoofdaannemer 
en de leveranciers, op een vakkundige manier uitgevoerd.

Dakpannen op  
de zevende hemel 
Het oude, Franciscaner nonnenklooster Nazareth in Gemert is onlangs 
herontwikkeld tot een appartementencomplex. De herontwikkeling  
vond plaats met respect voor de oorspronkelijke uitstraling van het  
gebouw. Daarnaast is de monumentale kapel gerestaureerd en zijn  
50 nieuwe woningen en appartementen gebouwd in de ommuurde tuin. 
De nieuwbouw woningen en appartementen sluiten aan bij de uitstraling 
van het bestaande klooster. Voor het kloostergebouw zijn de oude pannen 
hergebruikt, voor de nieuwbouw is in nauw overleg gekozen voor  
dak pannen van fabrikant Nelskamp.

JHet Dak van het  aar 2020

Tekst: Edwin Fagel, Foto’s: Bouwbedrijf A. van Schijndel, Gemert
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Esthetiek
Het markante kloostergebouw is door de werkzaamheden 
in de oude luister hersteld. Door de keuze van de kleur van 
de dakpannen is een gelijkmatig en rustig beeld gecreëerd, 
passend bij het karakter van het gebouw. De nieuw gebouwde  
appartementen sluiten fraai op het oorspronkelijke gebouw 
aan, zodat er een geheel ontstaat dat vergelijkbaar is met 
een traditioneel kloostercomplex.

Duurzaamheid
Het hergebruik van de oorspronkelijke dakpannen is een 
fraai staaltje circulariteit. De nieuw toegepaste dakpannen 
hebben een vergelijkbaar lange levensduur. Met de extra 
isolatie is het kloostergebouw verder verduurzaamd.  
De daken van de nieuw gebouwde woningen en apparte-
menten zijn voorzien van zonnepanelen.

Veiligheid
De werkzaamheden zijn beveiligd d.m.v. steigers.  
Vooraf is een uitgebreide RI&E uitgevoerd en overlegd met  
de betrokken partijen. Aangezien de dakgoot op verschillende  
hoogtes uit kwam is door Bouwbedrijf A. van Schijndel  
samen met Van den Hurk en Doezé een compleet steiger-
plan gemaakt. Op deze wijze kon het veilig werken op de 
daken worden geborgd. 

Samenwerking
Om tot een kwalitatief en esthetisch optimaal resultaat te 
komen, is het voortraject intensief geweest. De werkzaam-
heden zijn vooraf in 3D geëngineerd. Ook is vooraf een 
modelopstelling gebouwd. Tijdens de werkzaamheden is, 
onder regie van Bouwbedrijf A. van Schijndel, voortdurend 
contact gehouden over de voortgang. Het project ligt in  
het centrum van Gemert, daarom was het belangrijk ook de  

logistieke organisatie goed af te stemmen. De meeste mate- 
 rialen werden just-in-time op de bouwplaats aangeleverd. 

Het resultaat is een fraaie herontwikkeling met de  
monumentale uitstraling van het klooster Nazareth.  
De nonnen lopen allang niet meer in het gebouw rond, 
maar het is mooi om te zien dat hun erfgoed op deze  
manier wordt bewaard. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

34 LUXE APPARTEMENTEN EN 37 LUXE WONINGEN  
7TH HEAVEN GEMERT
•  OPDRACHTGEVER: 7TH HEAVEN V.O.F. (BEHEERMAATSCHAPPIJ  

A. VAN SCHIJNDEL & BL HUISVESTING GEMERT)
• ARCHITECT: HARMONISCHE ARCHITECTUUR, BRUMMEN
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SON EN BREUGEL
•  DAKDEKKER NIEUWBOUW: VAN DEN HURK & DOEZÉ B.V. HEEZE
•  BOUWMATERIALENHANDEL: KOMBI BOUWMATERIALEN, UDEN
•  LEVERANCIER DAKELEMENTEN: KINGSPAN UNIDEK, GEMERT
•  LEVERANCIER DAKPANNEN: NELSKAMP, SCHERMBECK (D)
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G-10 PV modules 125 Wp
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Meer weten ? www.all-up.nl of bel: +31 (0) 546 - 544724
Twentepoort Oost 37 , 7609 RG Almelo

Een unieke businesspartner
All-up is niet alleen leverancier. Onze jarenlange expertise, onze 

nauwe banden met Paus en Klaas én onze overtuiging dat het 

samen ondernemen tot een wederkerig succes leidt, maken  

All-up tot een unieke businesspartner. Met tal van extra’s.

Da´s All-up
Zoals u merkt heeft All-up alles om ook ú hogerop te helpen. 

Veilig, hoog én snel geleverd. Niet alleen met onze producten 

trouwens, maar ook met gedegen opleidingen en een 

bijzondere, meer dan unieke service. Da’s All-up!

MET ALL -UP GAAT 
HET DAK ERAF . . .

...EN ER WEER OP NATUURLIJK! Verkoop

Verhuur

Lease

Onderhoud

Opleidingen

Toetsingconform norm• NEN 6707  •  NPR 6708

• NEN-EN 1991-1-4:2011/
NB:2019+C1:2020 nl

• NEN-EN 14437• BRL 1513

Voldoet de  
stormvastheid  
van uw dak  
aan de norm?

Toets nu eenvoudig en gratis op hoofdlijnen 
of de dakpannen bevestigd zijn naar de in 
Nederland geldende normen. Na het invullen 
van 7 eenvoudige vragen ontvangt u per mail 
een verankeringsadvies.

De toets geeft drie mogelijkheden aan:
• verankering niet nodig;
• dambordsgewijs verankeren;
• alle dakpannen verankeren.

Toetsing is mogelijk voor de meeste,
in Nederland verkrijgbare, dakpannen. Binnen één dag een verankeringsadvies!

www.bove.eu

Toets nu eenvoudig & gratis  
op www.verankeringsadvies.nl

BO20001_Advertentie_Verankeringsadvies_A4.indd   1BO20001_Advertentie_Verankeringsadvies_A4.indd   1 07-10-2020   11:4607-10-2020   11:46
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BEURS

DAKEN & ZAKEN  
verplaatst naar  
11 november 2021
Door de coronacrisis worden diverse vakbeurzen in de bouw- 
nijver heid verplaatst. Deze verplaatsingen hebben weer nieuwe  
verplaatsingen tot gevolg. Omdat de BouwBeurs onlangs is verplaatst 
naar half september 2021, is in overleg met de standhouders besloten  
de dakenvakbeurs DAKEN & ZAKEN wat later in het jaar te houden. 

in het jaar zal worden gehouden. Gekozen is  
voor donderdag 11 november 2021.  
De dakenbeurs wordt gehouden van  
10.00 tot 20.00 uur in de Evenementenhal 
Gorinchem (in de hal ‘Next Level’). 
De organisatie blijft ervan overtuigd dat  
de beurs succesvol zal verlopen. In de markt 
blijft een duidelijke behoefte naar een  
dergelijk evenement. Toegang en catering 
zijn gratis. Het evenement wordt voor en 
door de platte en hellende dakenbranche 

Oorspronkelijk zou deze vakbeurs gehouden 
worden op donderdag 30 september 2021. 
Veel standhouders van DAKEN & ZAKEN heb - 
ben echter ook een stand op de BouwBeurs. 
Bovendien vormt het een risico voor het  
aantal bezoekers om beide beurzen zo dicht 
op elkaar te houden. In overleg is tot de  
conclusie gekomen dat het succes van  
DAKEN & ZAKEN het beste kan worden  
gewaarborgd als het evenement iets later  

georganiseerd. Juist nu is het van het essentieel belang  
om de beurs te organiseren. De maatschappelijke aandacht 
voor het dak groeit. Het dak wordt steeds meer ontdekt als 
de sleutel tot de oplossing van tal van maatschappelijke 
vraagstukken, waaronder ook de coronacrisis. Het ruimte-
gebrek in stedelijke gebieden dwingt ons het dak te  
benutten. Het dak is de locatie voor de oplossing voor ruimte- 
gebrek in stedelijk gebied: dakgebruik, zonnepanelen, groen, 
wateropvang (ontlasten rioleringssystemen), luchtzuivering, 
biodiversiteit, etc. Daarbij moet de esthetische waarde van 
het dak niet uit het oog worden verloren.  
Hoewel DAKEN & ZAKEN primair een relatiebeurs is,  
zullen er tijdens de dakenbeurs ook innovaties getoond en 
besproken worden. 

De voornaamste functie van het dak is de waterdichting. 
Belangrijk is dus dat dit alles op een goede (en veilige!) 
manier gebeurt, met de juiste materialen en technieken.  
En als het even kan met gebruikmaking van milieuvrien-
delijke materialen.

De platte en hellende dakenbranche staan dan ook voor 
geen geringe opgave, in een tijd waarin de kwaliteit 
strenger bewaakt gaat worden en het vakmanschap steeds 
schaarser wordt. Daarom is het nu, meer dan ooit, van belang 
dat de verschillende branchepartijen met elkaar in gesprek 
gaan en blijven. DAKEN & ZAKEN is een belangrijke factor 
in dat proces. DAKEN & ZAKEN is de plek waar opdracht-
gevers, leveranciers en verwerkers binnen de platte en 
hellende dakenbranche elkaar ontmoeten. 

Voor informatie over DAKEN & ZAKEN kunt u contact 
opnemen met Lindeman Uitgevers via telefoonnummer 
072-5400335. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

DAKEN&ZAKEN
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VEILIG WERKEN OP HOOGTE

Molenaars hanteren een 
strikt veiligheidsbeleid
De vraagstukken waar de hellende dakenbranche mee te maken  
heeft, gelden in meer of mindere mate ook in andere branches.  
Neem bijvoorbeeld veilig werken op hoogte. Het onderhoud van  
molens is een traditionele klus die tot voor kort ook op traditionele  
manier werd uitgevoerd, namelijk: zonder enige beveiliging.  
Erik Kopp, voorzitter van het Gilde van Vrijwillige Molenaars,  
licht het veiligheidsbeleid toe dat recent is ontwikkeld.

2600 leden. In de loop van haar bestaan hebben ruim  
2000 kandidaten met succes examen gedaan, hierdoor is 
het mogelijk dat vele honderden molens weer regelmatig 
draaien en/of malen. Erik Kopp is als voorzitter nauw  
betrokken geweest bij de ontwikkeling van het veiligheids-
beleid, dat op drie pijlers is gebaseerd: de ketenverantwoor-
delijkheid, de RI&E en een incidentenregistratie. Om het  
examen voor vrijwillige molenaar af te mogen leggen,  
moet eerst verplicht een veiligheidscursus worden afgelegd.

Protocol
“Traditionele molens zijn gebouwd in een tijd dat er rond 
veiligheid heel andere opvattingen golden,” vertelt hij.  
“Zowel in het gebruik als in het onderhoud van de molens 
moeten er daarom maatregelen worden genomen om te 
voldoen aan de huidige veiligheidseisen. Wat betreft de 
veiligheid in en om de molens hebben de betrokkenen een 
gezamenlijk belang en een gedeelde verantwoordelijkheid. 
Er zijn bij molens altijd meerdere spelers betrokken:  
de moleneigenaar, de molenaar, de bezoekers en de vrij-
willigers. Iedereen heeft een eigen rol. Toen ze gebouwd 
werden, is vanzelfsprekend geen rekening gehouden met 
bezoek aan de molen. Nu is het bezoek aan de molen van 
wezenlijk belang en dat betekent dat er maatregelen moeten 
worden genomen, zoals bijvoorbeeld afzettingen. In de ke-
ten is de moleneigenaar verantwoordelijk voor het leveren 
van de afzettingen, de molenaar voor het plaatsen ervan en 
de bezoeker heeft de verantwoordelijkheid zich te houden 
aan de huisregels die in een molen gelden (dus bijvoorbeeld: 
kom niet voorbij de afzettingen). Er is per molen een proto-
col opgezet over hoe met deze situaties om te gaan.”

‘Ik heb het altijd zo gedaan en dat is altijd goed gegaan!’ 
Het is een kreet die je soms nog in de dakenbranche hoort, 
maar die zeker ook elders wordt gebruikt. Bijvoorbeeld bij 
de vrijwillige molenaars. Net als dakdekkers hebben zij, 
naast het veiligheidsprotocol in de molen zelf, te maken 
met de regelgeving rond werken op hoogte. Hoe heeft dit 
ambacht hier invulling aan gegeven? 

Het Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM) is een landelijke 
vereniging met provinciale afdelingen, die zich tot doel 
heeft gesteld een opleiding te verzorgen voor mensen die 
monumentale wind- en watermolens willen laten draaien 
en/of er mee willen malen. Het gilde heeft ongeveer  

“De maatregelen bij alle molens worden opgezet op basis 
van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).  
Per molen wordt door de eigenaar en de molenaar een  
actieplan opgesteld. Jaarlijks kan het plan worden bespro-
ken en bijgesteld. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een  
steile trap, die moet worden voorzien van een leuning.  
Tenslotte werken wij ook met een incidentenregistratie, 
naar voorbeeld van de luchtvaartindustrie. Er heerst altijd 
een zekere terughoudendheid bij het melden van inciden-
ten en ongevallen, omdat men enerzijds vaak de gedachte 
heeft dat een incident de moeite van het melden niet 
waard is en er anderzijds soms ook sprake is van schaamte. 
De gedachte van de registratie is echter dat van alle inci-
denten valt te leren over hoe een dergelijke situatie in  
de toekomst valt te voorkomen. We zien dat hier steeds 
meer gebruik van wordt gemaakt.”

Alle 11 afdelingen hebben één tot twee veiligheidscoaches, 
die molenaars kunnen helpen en adviseren op het gebied 
van veilig werken in en om de molen. De veiligheidscoaches 
zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het 
gebied van veiligheid op de molen en ze komen jaarlijks 
bijeen om onderling ervaringen uit te wisselen en voor 
kennisvermeerdering. Ze zijn goed benaderbaar voor de 
molenaars om te bespreken hoe met voorkomende situaties 
om kan worden gegaan.

Valbeveiliging
Aspirant molenaars dienen een opleiding te volgen om de 
molens op een goede en verantwoorde manier te kunnen 
beheren. De opleiding bestaat uit een theoretisch en  
een praktisch deel en resulteert na een examen in een  
Getuigschrift Vrijwillig Molenaar. Veiligheid vormt een be-
langrijk onderdeel van deze opleiding, en het met goed ge-
volg afleggen van de cursus Valbeveiliging voor Molenaars 
is een voorwaarde om het afsluitende examen te mogen  
afleggen. De cursus valbeveiliging wordt verzorgd door 
specialist Safe Site Powered by Mennens uit Vlaardingen. 
Tijdens de cursus wordt de cursisten de regelgeving op dit 
gebied uiteengezet en wordt ze aangeleerd om met PBM 
om te gaan. De cursus is met name bedoeld om werkzaam-
heden in het gevlucht (de molenwieken) op een veilige 
manier uit te kunnen voeren: de dakwerkzaamheden e.d. 
worden door specialistische bedrijven uitgevoerd en  

beveiligd. Elke twee à drie jaar wordt de cursus herhaald 
om de kennis op dit gebied te frissen. Inmiddels beschikken  
alle provinciale afdelingen over twee veiligheidssets 
(lijnsysteem + harnas), die zijn betaald uit het budget van de 
landelijke vereniging en die kunnen worden aangevraagd 
door de molenaars. De veiligheidssets worden periodiek 
gekeurd, zodat ze altijd in goede conditie verkeren. 

Kopp vertelt dat er wel wat weerstand was te overwinnen om 
deze maatregelen doorgevoerd te krijgen. Molenaars zijn 
het gewend om zonder beveiliging naar boven te klimmen 
(tot een hoogte van wel 12-19 meter): de traditionele  
manier, waarop de molenaar zichzelf beveiligt door één 
been door de wieken te steken en zich zo vast te klemmen, 
wordt al eeuwenlang toegepast en het aantal valongevallen 
in al die jaren is zo goed als nihil. Toch, zo stelt hij,  
is de samenleving veranderd en de traditionele methode 
wordt maatschappelijk eenvoudigweg niet meer geaccep-
teerd. “De regelgeving is dat als op een hoogte van meer 
dan 2,5 meter moet worden gewerkt, er veiligheidsmaat- 
regelen moeten worden genomen. Dus dan is er eigenlijk  
al geen discussie meer mogelijk, het is gewoon de wet. 
Maar denk ook aan de verzekeringsmaatschappijen:  
wanneer bij een incident is vastgesteld dat de benodigde 
maatregelen niet of onvoldoende zijn toegepast, dan wordt 
niet uitgekeerd. Uiteindelijk zijn deze maatregelen nodig 
om het mooie ambacht van de molenaar ook voor de  
toekomst te behouden.” ●
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PROJECTBESCHRIJVING

De Fabriek in Vathorst 
omgebouwd naar  
startersappartementen
Ontwikkelaar en bouwer Heijmans bouwt in het nieuwbouwproject  
De Fabriek in de Amersfoortse woonwijk Vathorst voor de eerste keer  
met het innovatieve, circulaire bouwsysteem Rockzero van Rockwool.  
Kenmerkend aan dit project is de toepassing van duurzame, slimme  
oplossingen die bijdragen aan een sociale duurzaamheid en gezonde  
leefomgeving. De nieuwe woningen zijn gebouwd volgens het XS-concept 
voor kleine huishoudens van Heijmans waarmee compacte woningen  
van slechts 3,6 meter breed gerealiseerd kunnen worden.  
Rockzero sluit hierop aan.

vlakbij de VINEX-wijk Vathorst nieuwe bouw-
locaties ontstaan, middenin het groen en met 
terrassen aan het water. Vathorst heeft een 
nijpend tekort aan nieuwe starterswoningen. 
Bouwlocatie De Fabriek is met name bedoeld 
voor starters. 

Joost Ruiterkamp, vastgoedontwikkelaar bij 
Heijmans en betrokken bij De Fabriek,  
legt uit dat het om twee type woningen gaat, 
fabriekswoningen en huismeesterwoningen,  
in twee, naast elkaar gelegen gebouwen  
die ogen als een fabriek met een huismeester-
woning. Deze woningen zijn compacte, duurzame  
eengezinswoningen van 3,6 meter breed.  
“Dit is een afwijkende, extra smalle beukmaat 
voor een woning”, licht hij toe. De diepte is ver-
gelijkbaar met de maat van gangbare woningen. 
De kleinste woning, de huismeesterwoning 
heeft een oppervlakte van 71 m², twee lagen 
met een zadeldak. De fabriekswoning bevat  
83 m², verdeeld over drie lagen met sheddaken.  
“Precies de afmetingen van een populaire  
starterswoning”, zegt Ruiterkamp. 

Het nieuwbouwproject De Fabriek bij Paal 17 in Vathorst is een klein 
plan in een van de vele nieuwe bouwlocaties waarmee Amersfoort  
haar woningvoorraad met themakavels uitbreidt. Geïnspireerd op  
historische waterdorpjes en kleine industrieën langs de rivier zijn 

Slimme oplossingen 
Voor Heijmans was de uitdaging om voor dit project hun 
XS-concept efficiënt aan te laten sluiten op deze nieuwe 
woningen. “Het XS-concept was de basis voor de architec-
tuur. Door slimme oplossingen in te zetten is het gelukt  
om een compacte en duurzame woning te realiseren.”  
Ruiterkamp stelt vast dat de Rockzero Bouwsystemen, 
geproduceerd door Rockwool, een van die slimme oplos-
singen is. “Het XS-concept van Heijmans omvat de indeling, 
ofwel de plattegrond voor de woning met een compacte 
beukmaat, waarin het Rockzero bouwsysteem is toegepast”, 
legt hij uit. Dit Rockzero bouwsysteem bestaat uit complete 
wanden en daken die bij de tien nieuwe woningen van 
De Fabriek zijn toegepast. “Het systeem past perfect in de 
XS-indeling en het draagt bij aan een gezonde woonomge-
ving. Daarnaast isoleert het bouwsysteem het geluid in de 
woningen enorm goed, iets wat bij deze smalle woningen 
een belangrijke voorwaarde is.” 

Het betreft een hoog isolerend, dragend bouwsysteem 
(wanden Rc=8 en dak Rc=9), gemaakt van steenwol,  
een natuurlijk product. Het materiaal is damp-open,  
wat sterk bijdraagt aan een gezond en comfortabel binnen-
klimaat. Door de hoge isolatiewaarden heeft de woning  
weinig energie nodig om op te warmen. Dit systeem levert  
een directe, prettige warmte die door een luchtverwarmings-
installatie op elektriciteit wordt opgewekt. 

Compact 
Dennis Kuijt is als ontwerpmanager van Heijmans bij het 
woningbouwproject in Vathorst betrokken. “Heijmans en 
Rockwool voeren deze innovatie gezamenlijk bij dit  
kleinschalig woningbouwproject uit. Rockzero is voor  
het eerst in het XS-concept van Heijmans toegepast”,  
zegt Kuijt. Naast de wanden en samengestelde kolommen 
zijn de woningen opgebouwd met houten vloeren en  
stabiliteitswanden. 

Ala Hussin, business director Rockzero bij de isolatie-
fabrikant vertelt dat De Fabriek voor beide partijen een 
uniek project is waarbij circulariteit en duurzaamheid een 
belangrijke rol spelen. “Duurzaamheid en circulariteit zijn 
voor beide partijen topprioriteit, die we ook gezamenlijk  
in de praktijk willen brengen. Goede samenwerking met  
je bouwpartners is hierbij van groot belang”, zegt Hussin. 
“Het bouwsysteem is volledig te prefabriceren,  
waarmee de werkzaamheden uitstekend zijn voor te  
bereiden. Het is een droog bouwsysteem, dat vrij snel is  
op te bouwen”, zegt Hussin. 

Sociale duurzaamheid 
Sarina Bleumink van MIX architectuur in Ede is als archi- 
tect bij De Fabriek betrokken. “De woningen zijn op een 
logische manier verdeeld”, zegt ze. De fabriekswoningen 
met sheddaken en de huismeesterwoningen ernaast zijn 
losgekoppeld, zoals vroeger de fabriek was losgekoppeld 
van de huismeesterwoning.  

Beide gebouwen zijn opgetrokken uit stoer metselwerk.  
Ook al zijn het twee verschillende gebouwen, de platte-
gronden van alle woningen zijn identiek, behalve de daken. 
“De beukmaat van 3,6 meter is echt smal, waardoor een 
woning anders functioneert en je slim en creatief met je 
ruimte moet omgaan”, zegt Bleumink. “Wat het ontwerp bij-
zonder maakt is dat je aan de buitenzijde niet kunt aflezen, 
dat de binnenzijde geheel bestaat uit steenwol en hout. 
De ramen in de gevel zijn zo gepositioneerd dat de ruimtes 
erachter goed in te richten zijn. Deze oplossing levert zo 
min mogelijk ruimteverlies op om de plattegrond compact 
te kunnen houden”, ligt Bleumink toe. 

Het fraaie, traditionele metselwerk creëert diepte in de  
gevel, waardoor de contour van de gevels krachtig en  
monolithisch blijft. “Prettig aan het bouwsysteem is dat  
het perfect past en dat het ontwerpvrijheid biedt.  
Daarnaast biedt het systeem perfecte akoestische en ther-
mische isolatie, alsof de woningen een dikke jas aanhebben.” 

Bleumink geeft aan dat dit woningbouwproject sterk  
bijdraagt aan de sociale duurzaamheid van het gebied.  
“De woningen staan langs het water. De bewoners delen 
gezamenlijk het terrein om de woningen en onderhouden 
het ook samen. Het mooie aan dit collectieve terrein  
is dat het bijdraagt aan de sociale duurzaamheid.  
Naast bouwfysische duurzaamheid, is sociale duurzaam- 
heid minstens zo bepalend voor een comfortabele,  
prettige leefomgeving!”, zegt Bleumink. 

Alle woningen zijn inmiddels verkocht en begin november 
opgeleverd. ●
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JURIDISCH

De ingebrekestelling:  
een uiterst belangrijk  
gereedschap
De ingebrekestelling is essentieel juridisch gereedschap. Niet alleen voor 
advocaten. Vaak wordt een ingebrekestelling al verstuurd voordat een ad-
vocaat (of jurist) in beeld is. Het niet, of niet juist, toepassen hiervan kan 
ertoe leiden dat een vordering tot schadevergoeding (geheel) sneuvelt. 
Dat is uiteraard zonde en kan eenvoudig worden voorkomen. Dit artikel 
bevat een beknopte gebruikershandleiding.

Teneinde deze bijdrage wat levendiger te maken,  
behandelen we het juridisch kader langs een (fictieve) casus.
Aannemer X heeft de opdracht gekregen om een complete 
dakrenovatie uit te voeren bij een tiental woningen.  
Voor de levering van dakpannen sluit X een overeenkomst 
met leverancier Y. Overeengekomen wordt dat Y verschil-
lende bouwmaterialen levert, waaronder 20.000 keramische 
dakpannen. Drie weken na het sluiten van de overeenkomst 
levert Y de bouwmaterialen. De geleverde dakpannen zijn 
echter betonnen dakpannen. 

Waarom een ingebrekestelling?
Als Y tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst,  
is hij in beginsel gehouden de schade te vergoeden  
die X lijdt. Voordat een dergelijke vordering tot schade-
vergoeding (door een rechter of arbiter) kan worden toe-
gewezen, is (veelal) nodig dat eerst een ingebrekestelling 
wordt verstuurd.

Het komt in de praktijk geregeld voor dat een vordering  
(tot vergoeding van schade) faalt vanwege het ontbreken 
van een (deugdelijke) ingebrekestelling. De hamvraag is 
derhalve: Wat is een deugdelijke ingebrekestelling? 
Het is noodzakelijk dat:
1   de ingebrekestelling schriftelijk geschiedt;
2   de ingebrekestelling een aanmaning bevat;
3   aangemaand wordt om binnen een redelijke  

en duidelijke termijn na te komen;
4   de ingebrekestelling duidelijkheid verschaft omtrent  

wat wordt gevorderd en op grond waarvan.Floris Pels Rijcken, advocaat Poelmann van den Broek

Ad 1) Schriftelijk
Het spreekt voor zich dat een brief (of een fax) voldoet aan 
het schriftelijkheidsvereiste. Een e-mail voldoet (meestal)  
ook. Het is niet geheel duidelijk of een SMS- of WhatsApp- 
bericht ook voldoet, daarover is (vrijwel) geen rechtspraak 
te vinden. Een (aangetekende) brief is in ieder geval de 
meest veilige optie.

Ad 2) Aanmaning
De ingebrekestelling moet een aanmaning (ook wel:  
sommatie of aanzegging) bevatten. Een vriendelijke aan-
sporing is meestal niet voldoende. Vereist is een duidelijke  
eis (aanmaning) om na te komen. De mededeling van  
aannemer X aan leverancier Y dat ‘de verkeerde dakpannen’  
zijn geleverd is bijvoorbeeld niet voldoende; ook moet  
aangemaand/geëist worden dat de juiste dakpannen  
worden geleverd.

Ad 3) Redelijke en duidelijke termijn
De schuldenaar (in het voorbeeld: Y) moet aangemaand 
worden om binnen een redelijke termijn na te komen.  
Die redelijke termijn moet ook duidelijk c.q. gespecificeerd 
zijn. Als aannemer X de leverancier Y aanmaant ‘om op korte 
termijn’ of ‘binnen een redelijke termijn’ alsnog de keramische 
dakpannen te leveren, is dat niet voldoende. Als Y door X 
gesommeerd/aangemaand wordt om ‘binnen twee weken na 
heden’ of ‘uiterlijk op 15 juni 2020’ de keramische dakpannen 
te leveren, is dat voldoende duidelijk en concreet.

Wat een redelijke termijn is, kan niet in zijn algemeenheid 
gezegd worden. Dat hangt af van de omstandigheden van 
het geval. Zo zal een termijn van enkele uren om een  
geldvordering te voldoen over het algemeen redelijk zijn 
(een betalingsopdracht aan de bank is snel gedaan).  
Gaat het om een verplichting die meer voeten in de aarde 
heeft, dan zal die termijn van enkele uren te kort zijn  
(en wordt dus niet voldaan aan het redelijkheidsvereiste). 
Het moet voor de schuldenaar mogelijk zijn om de prestatie  
na te komen binnen de daarvoor gestelde termijn. Ook is het  
mogelijk dat partijen afspreken wat zij als redelijk beschou-
wen. Terug naar het voorbeeld: als de gemiddelde lever-
termijn van (keramische) dakpannen één week is, dan zal X 
van Y mogen verwachten dat hij binnen één week alsnog 
de juiste dakpannen levert.

Ad 4) Duidelijkheid omtrent vordering en grondslag 
Vereist is dat de schuldeiser (in het voorbeeld: X) duidelijk-
heid verschaft over hetgeen hij vordert. Uit één overeen-
komst kunnen immers meerdere verplichtingen voortvloeien. 
Als aannemer X bijvoorbeeld vordert dat Y ‘binnen één week  
na heden alsnog de overeenkomst nakomt’ is dat niet vol-
doende. X zal moeten vorderen dat Y ‘binnen één week na  
heden alsnog de overeengekomen 20.000 keramische 
dakpannen levert’.

Altijd een ingebrekestelling?
Een ingebrekestelling is in bepaalde gevallen niet nodig. 
Geen ingebrekestelling is nodig als een specifieke (‘fatale’) 

datum voor nakoming is afgesproken, wanneer sprake is  
van een onrechtmatige daad of wanneer de schuldenaar  
(in het voorbeeld: Y) duidelijk laat weten dat hij hoe dan ook 
niet gaat nakomen. Het gaat deze bijdrage te buiten om 
nader in te gaan op deze uitzonderingen.

Voorbeelden
Hieronder zijn enkele voorbeelden van ingebrekestellingen 
uit de praktijk weergegeven waar iets aan schort.

“Ik stel u in gebreke om binnen een redelijke termijn de  
hierboven genoemde gebreken te herstellen”
Ondeugdelijk: termijn is niet gespecificeerd/concreet.  
Het gebruik van de woorden ‘in gebreke’ doet hier niet aan af.

“U wordt verzocht, zonodig gesommeerd, om er zorg voor te 
dragen dat het herstel conform ons herstelplan uiterlijk op  
15 mei 2019 is uitgevoerd”
Ondeugdelijk: krachtens bestendige jurisprudentie is herstel 
des aannemers. Door te sommeren om een specifieke 
herstelmethode toe te passen wordt de schuldenaar ‘over-
vraagd’. Kortgezegd: er is geen contractuele basis voor de 
vordering. Let wel: of hier van sprake is, hangt uiteraard af 
van de specifieke omstandigheden van het geval.
“Namens opdrachtgever sommeer ik u om uiterlijk binnen  
twee weken na dezes mij te bevestigen dat een garantie  
wordt afgegeven op het schilderwerk”.
Ondeugdelijk: in casu had gesommeerd/aangemaand  
moeten worden om het schilderwerk te herstellen.

Conclusies en aanbevelingen
Een ingebrekestelling is een essentieel juridisch gereed-
schap. Niet alleen de advocaat of jurist heeft er baat bij dit 
te beheersen. Door de ingebrekestelling juist te hanteren,  
worden veel (kostbare) problemen in een later stadium van 
een geschil voorkomen. 

Een ingebrekestelling is niet altijd nodig, maar bij twijfel is  
het raadzaam er één te sturen. Zorg ervoor dat aan alle ver- 
eisten is voldaan (schriftelijk, een duidelijke aanmaning/eis, 
een redelijke en duidelijke/concrete termijn en specificeer 
wat je vordert en op grond waarvan). Stuur de ingebreke-
stelling zekerheidshalve per aangetekende post en naar het  
bekende mailadres van de wedepartij. Volgt men deze stap-
pen, dan kan er weinig mis gaan! ●
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 VEEL BEDRIJVEN MAKEN AL GEBRUIK VAN 
DE CAO EN BESPAREN HIERMEE GELD!

DAT WILT U TOCH OOK?!

EEN KORTE, WERKBARE EN BETAALBARE
CAO TOEGESPITST OP DE BRANCHE

• Minimum CAO
• Salaris passend bij de functie

• Flexibiliteit door meerdere tijdelijke contracten
• Gratis medische keuring (PAGO)

• Aantrekkelijke subsidiemogelijkheden
• Gratis opleidingen
• Inspraak in de CAO

• Mogelijkheid gebruik urenregister
• Gratis digitale RI&E

KUN JE ALS WERKGEVER ZOMAAR OVERSTAPPEN 
NAAR DE CAO VOOR HELLENDE DAKEN?

ARBEIDSVOORWAARDEN
• HET IS EEN MINIMUM CAO
  Dit betekent dat u de ruimte heeft om af te wijken van de CAO. Uiteraard alleen in het voordeel van uw werknemer. U bent dus niet 
 gebonden aan dure regelingen die CAO partijen met elkaar zijn overeengekomen. Denk daarvoor bijvoorbeeld aan hoge loonschalen of 
 dure toeslagen. In plaats daarvan kunt u maatwerk afspreken met uw werknemers.

• SALARIS PASSEND BIJ DE FUNCTIE
  In de CAO is een eerlijke en goede verloningsschaal van stagiair tot meester dakdekker opgenomen. Zorg er altijd voor dat uw werknemer
 in de juiste functiegroep is ingedeeld. Op basis van deze functiegroep zijn de loonschalen vastgesteld. 

• MEER FLEXIBILITEIT DOOR MOGELIJKHEID VAN MEERDERE TIJDELIJKE CONTRACTEN
  Bij werknemers met een uitvoerende functie kan een arbeidsovereenkomst maximaal 5 keer worden verlengd.
 Dus u kunt zes arbeidsovereenkomsten met een totale looptijd van 48 maanden aanbieden. Pas bij de 7e 
 arbeidsovereenkomst is de werknemer voor onbepaalde tijd in dienst. Dit is veel ruimer dan bij andere CAO’s.

• MOGELIJKHEID OM TE WERKEN MET EEN URENREGISTER
  Uw voordeel is dat u door de invoering van het urenregister in de zomertijd extra omzet kan genereren 
 en dat er in de moeilijke wintertijd minder hoeft te worden gewerkt. Uiteraard is het urenregister ook
 te gebruiken tijdens extreme hitte.

• INSPRAAK IN DE CAO
 Via de CAO achterban commissie rechtstreeks invloed in de arbeidsvoorwaarden CAO en hetscholingsfonds.

De CAO voor Hellende Daken is een korte, werkbare en betaalbare CAO speciaal voor de Hellende Daken branche. 
De CAO biedt vele voordelen en niet alleen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden, maar ook op opleidingsgebied, 
Duurzame Inzetbaarheid en op het gebied van Arbowetgeving.

Ja, dat kan! Overstappen naar de CAO voor Hellende Daken is mogelijk wanneer de looptijd eindigt 
van de CAO waaraan je op dat moment bent gebonden. Een voorwaarde is wel dat uw onderneming 

aangesloten moet zijn bij GNL-sectie daken, VFR of NVVL. Deze drie werkgeversorganisaties hebben de 
CAO voor Hellende Daken afgesloten. Wilt u meer weten over het overstappen en profi teren van de vele 

voordelen die de branche specifi eke CAO biedt, neem dan contact op met de specialisten op het 
CAO-secretariaat (085 - 489 90 50 of info@cao-hd.nl). Zij kunnen u helpen de 

overstap binnen uw bedrijf soepel te laten verlopen.

ALLE VOORDELEN DIE DE CAO BIEDT! 

  Bij werknemers met een uitvoerende functie kan een arbeidsovereenkomst maximaal 5 keer worden verlengd.

 Via de CAO achterban commissie rechtstreeks invloed in de arbeidsvoorwaarden CAO en hetscholingsfonds.

CAO-secretariaat 085 - 489 90 50  |  info@cao-hd.nl  |  www.cao-hd.nl



• GRATIS MEDISCHE KEURING (PAGO)
  Iedere werknemer waar premie voor wordt afgedragen en onder de werkingssfeer van de CAO Hellende
 Daken valt, heeft recht op een gratis Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO).
 Een sterk bedrijf is alert op de gezondheid van zijn werknemers. Een gezondheidsonderzoek 
 kan u hierbij ondersteunen. Een PAGO is een medisch onderzoek dat de gezondheid van 
 werknemers beoordeelt op die aspecten waarin zij risico’s lopen in het werk.

• HET ONDERZOEK HEEFT ALS DOEL:
 - Vroegtijdig signaleren van klachten
 - Terugdringen van ziekteverzuim
 - Op peil houden van productiviteit

Het gezondheidsonderzoek wordt uitgevoerd door medisch specialisten en vindt plaats in de periode van begin november 
tot en met eind februari. De PAGO is laagdrempelig, veilig en anoniem. De privacy van werknemers is volledig gewaarborgd.

ARBOWETGEVING
BRANCHESPECIFIEKE DIGITALE RI&E
• GRATIS DIGITALE RI&E
  Vanuit het Sociaal Fonds voor Hellende Daken is er een digitale RI&E speciaal voor de Hellende 
 Daken ontwikkeld. Iedere werkgever die afdraagt aan het SFHD kan hier gratis gebruik van maken.
 De branche RI&E Hellende Daken is erkend voor de toetsingsvrijstelling. Bedrijven met 25 werknemers
 of minder die gebruik maken van dit instrument en onder deze branche vallen, hoeven de RI&E niet te laten toetsen.
 Met het invullen van deze branche RI&E en het bijbehorende plan van aanpak voldoet u aan uw wettelijke verplichting.

U LAAT TOCH GEEN GELD LIGGEN?!
• GRATIS OPLEIDINGEN VIA DE OOHD ACADEMY
  Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Hellende Daken (OOHD) biedt gratis opleidingen aan via 
 de OOHD Academy. Ieder aangesloten lid kan gebruik maken van dit leerportaal welke speciaal voor de
 branche is opgezet. De OOHD Academy is de plek waar je e-learnings kunt maken of je kunt inschrijven
 voor een training. In een digitale omgeving maak je een persoonlijk profi el aan waarmee je een overzicht
 krijgt van de beschikbare e-learnings, trainingen en behaalde certifi caten. Een groot voordeel van deze manier van
 leren is dat een e-learning op ieder moment van de dag te volgen is en gedaan kan worden wanneer dat het beste uitkomt. 

• AANTREKKELIJKE SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN 
  Het OOHD biedt subsidiemogelijkheden op een breed pakket aan opleidingen en cursussen specifi ek afgestemd op de werkzaamheden 
 binnen uw bedrijf. In het overzicht subsidies, welke op de OOHD website gepubliceerd is, staat het aanbod waarop subsidie wordt
 afgegeven, met de bijbehorende subsidiebedragen. Het doel van het OOHD is zoveel mogelijk opleiden, het op peil brengen en houden 
 van actuele kennis om het beroep goed te kunnen uitoefenen. Kijk op www.opleidingenhellendedaken.nl voor het huidige aanbod en 
 de mogelijkheden, of bel naar het OOHD-secretariaat voor meer informatie.

  Iedere werknemer waar premie voor wordt afgedragen en onder de werkingssfeer van de CAO Hellende  Iedere werknemer waar premie voor wordt afgedragen en onder de werkingssfeer van de CAO Hellende  Iedere werknemer waar premie voor wordt afgedragen en onder de werkingssfeer van de CAO Hellende
 Daken valt, heeft recht op een gratis Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO). Daken valt, heeft recht op een gratis Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO).
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OOHD ACADEMY
De OOHD Academy is het online
leerportaal voor dakdekkers.
Iedereen werkzaam bij een werkgever
die afdraagt aan OOHD kan hier gebruik 
van maken. Met de OOHD Academy 
kunt u gratis e-learnings 
en trainingen volgen.

www.opleidingenhellendedaken.nl  |  Telefoonnummer: 085 489 90 50

OOHD Academy is mede mogelijk gemaakt door GNL (sectie daken), Vakfederatie Rietdekkers,
Nederlandse Vereniging van Leidekkers en de Landelijke Belangen Vereniging.
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Samenwerking  
voor verwijdering  
asbestdaken

In februari 2020 heeft het ministerie van IenW met provincies, gemeenten, 
brancheverenigingen, Milieu Centraal en het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken  
ondertekend. Er wordt door overheden en marktpartijen samengewerkt op 
zes thema’s. In dit artikel een overzicht van de vorderingen.

Samenwerking
Steeds meer bedrijven(combinaties) hebben een aanbod 
voor eigenaren ontwikkeld, maar door recente maat-
schappe lijke discussies over de noodzaak en de gezond-
heidsrisico’s van het saneren van asbestdaken is de vraag 
afgenomen. Dit brengt continuering van de ontstane initia-
tieven in gevaar. Het al bestaande samenwerkingsverband  
Versnellingsaanpak Asbestdaken, bestaande uit meerdere 
actieve provincies en gemeenten, de bouw- en asbestsector, 
het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en andere 
partijen, heeft de afgelopen jaren succesvol gewerkt aan een 
versnellingsaanpak die eigenaren stimuleert, ontzorgt en 
helpt om hun asbestdak te verwijderen, met als resultaat dat 
al ongeveer een derde deel van het asbestdakoppervlak in 
Nederland is verwijderd. Het saneringstempo is de afgelopen 
jaren versneld tot ongeveer 12 miljoen m² in 2018. 

Gezien het succes van de stimuleringsmaatregelen tot nu 
toe om asbestdaken vrijwillig te saneren en de onvermin-
derde noodzaak om asbestdaken uit de omgeving te verwij-
deren, willen de partijen deze samenwerking voortzetten 
en intensiveren om ervoor te zorgen dat de verwijdering 
van asbestdaken voortgaat en de asbestdakenproblematiek 
wordt opgelost. Daarbij is het nodig om te schakelen van 

Asbest is schadelijk voor de gezondheid en daarom wordt 
door het kabinet een bronbeleid gevoerd, dat tot doel  
heeft verspreiding van asbestvezels naar de leefomgeving 
zoveel mogelijk te beperken. Het algemene verbod in 1993  
en later de aanpak van asbestwegen hebben in het verleden 
geleid tot een belangrijke vermindering van asbestvezels  
in de lucht. Er resteert nog circa 80 miljoen m² asbest-
houdende dakbedekking in Nederland, waarvan de meeste 
daken aanzienlijk ouder zijn dan 30 jaar. Deze daken zijn 
daarmee aan het eind van hun technische levensduur en 
zullen steeds verder verweren. Soms worden de premies 
voor verzekeringen verhoogd, of wordt de dekking van 
vervolgschade beperkt. 

Een grote opgave van asbestdaken is te vinden in het  
(agrarisch) buitengebied. Bij storm, hagel en/of brand wordt  
asbest van deze daken in het milieu en in de bodem ver-
spreid, met gezondheidsrisico’s, bodemverontreiniging en 
hoge verwijderingskosten tot gevolg. Eigenaren van daken 
zijn zelf verantwoordelijk voor de staat van hun dak en het 
verwijderen van asbestdaken, maar veel eigenaren die  
hun asbestdak willen verwijderen ondervinden daarbij 
moeilijkheden vanwege de hoge kosten en de ingewikkelde 
uitvoeringspraktijk.

een situatie waarin sprake zou zijn van een asbestdaken-
verbod, naar een situatie waarin de vrijwillige sanering 
wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.

Voortgang
De zes thema’s van de Samenwerkingsverklaring zijn onlos-
makelijk aan elkaar verbonden. Nu er geen wettelijke plicht 
meer is om te saneren, draait het voor dakeigenaren om de 
wil om te saneren. Bewustwording en communicatie is voor 
alle thema’s belangrijk en richt zich vooral op het duiden 
en verduidelijken van informatie over asbestdaken en de 
doelgroepgerichte aanpak ervan. 

Monitoring geeft inzicht in de voortgang van de sanering. 
Zo weten we wat al is gedaan en wat de opgave is die er 
nog op de daken ligt. Om saneren mogelijk te maken in 
financieel lastige situaties, komt er een fonds. 

Communicatie
Gerichte en vooral duidelijke communicatie draagt bij aan 
beeldvorming, handelingsperspectief en actiebereidheid/ 
intrinsieke motivatie van dakeigenaren. Communicatie is om 
die reden een onmisbaar onderdeel in de aanpak van asbest- 
daken. Er is in het afgelopen jaar dan ook gewerkt aan de 
verdere uitwerking van de communicatiestrategie en de ont- 
wikkeling van de website. Daarnaast zijn er diverse evene-
menten georganiseerd, zoals de Week van de Asbestvrije 
Schuur (5-11 oktober 2020). Verder zijn er verschillende 
‘Communicatietafels’ georganiseerd, tijdens welke belang-
hebbenden met elkaar in gesprek konden gaan.

Fonds voor particulieren
Om minderdraagkrachtige, particuliere dakeigenaren te 
helpen bij het saneren van hun asbestdak, wordt een fonds 
opgericht. Dit fonds betreft een rekening-courant faciliteit, 
waaruit leningen verstrekt kunnen worden. Daarmee kunnen 
zowel de kosten van de verwijdering van een asbestdak  
als de kosten voor een nieuw dak worden gefinancierd.  
Dat geldt ook voor daken van asbesthoudende leien.  
Ook asbestgevels zullen onder de reikwijdte van het fonds 
vallen. Daarnaast zal verduurzaming in combinatie met de 
asbestdaksanering, zoals het installeren van zonnepanelen 
of het aanbrengen van betere isolatie, onder de reikwijdte 
van het fonds vallen. Het voornemen is om leningen uit 
dit fonds tot en met 2028 te verstrekken om realisatie van 
vrijwillige sanering maximaal te stimuleren.

Op 26 juni 2020 heeft Staatssecretaris Van Veldhoven  
met een brief de Tweede Kamer geïnformeerd dat zij heeft 
laten onderzoeken hoe naast een fonds voor particuliere  
eigenaren van asbestdaken, ook instrumenten voor het-
zelfde doel voor zakelijke eigenaren van een asbestdak 
ingezet kunnen worden.

Koppelkansen
Drempels voor het combineren van de asbestdakensanering 
met het opwekken van zonne-energie of voor het combine-

ren met de aanpak van vrijkomende (voormalige) agrarische 
bebouwing worden in kaart gebracht en waar mogelijk 
weggenomen. Daardoor ontstaat een win-win situatie. 
Marktpartijen worden ondersteund met kennis en een  
ontzorgend aanbod. De aanpak van asbestdaken is veelal 
niet langer een op zichzelf staand thema, maar onderdeel 
van een bredere opgave voor bijvoorbeeld de verduurza-
ming of Energietransitie.

Monitoring
Weten hoeveel vierkante meters daken er nog liggen  
is belangrijk. Enerzijds om te weten wat de opgave is,  
anderzijds om te weten waar de opgave ligt. Dat maakt  
het inzetten van (doelgroepgerichte) middelen mogelijk. 
Daarmee is monitoring het fundament van de aanpak.  
Monitoring is geen exacte wetenschap: beschikbare  
informatie wordt zo goed mogelijk aan elkaar gekoppeld 
om zo betrouwbaar mogelijke gegevens te krijgen.

Er is daartoe een Werkgroep Monitoring actief die de  
voortgang van de monitoring van het aantal vierkante meters  
gesaneerde asbestdaken volgt. De werkgroep doet voor-
stellen voor de optimalisatie van de monitoring. In de werk- 
groep zitten op dit moment vertegenwoordigers van de 
Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU), Rijkswaterstaat, 
Ministerie van IenW, provincies Gelderland en Overijssel, 
gemeente Amersfoort, een landelijke vertegenwoordiger 
van de Omgevingsdiensten en het Programmabureau. 

Innovatie
Tenslotte wordt gezocht naar innovaties, werkmethoden en 
aanpassingen in regelgeving om saneringen eenvoudiger 
uit te kunnen voeren. Daarbij mag de veiligheid van de 
werknemers, van omwonenden en de omgeving nimmer  
in het geding zijn. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

ASBESTVERSNELLING
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DE DAKENBRANCHE IN DE CORONACRISIS

Hollen of stilstaan
Het lijkt erop dat de coronacrisis 
nog wel even blijft duren. Hoe gaan 
partijen binnen de dakenbranche 
hiermee om? Kiwa BDA heeft  
tijdens de eerste golf de switch  

gemaakt naar zo veel mogelijk 
thuis en digitaal werken. 

en routing, waren er in de locatie van Kiwa BDA enkele 
andere aandachtspunten. In het gebouw op Avelingen-West 
in Gorinchem worden immers ook de cursussen van  
BDA Opleidingen gegeven. Deze werden ook vanaf juni 
weer hervat. De routes en tijden werden zodanig ingericht 
dat de cursisten en het kantoorpersoneel elkaar zo min 
mogelijk tegen zouden komen. Vanaf oktober is de routing 
nog verder aangescherpt en zijn de routes voor cursisten 
volledig afgeschermd van het kantoorpersoneel.  
Vanzelfsprekend zijn er standaard per vierkante meter  
veel minder personen in het pand aanwezig dan normaal.”

Dakinspecties en audits
Kiwa BDA voert ook dakinspecties, laboratoriumtests en 
audits uit, voor o.a. certificaties en garantieregelingen.  
Hoe ging de organisatie daarmee om? Van der Drift:  
“Het aantal tests nam in april en mei met zo’n 40% af.  
Monsters konden niet meer worden opgestuurd, fabrieken  
niet meer bezocht. Vanaf juni zijn we onze inhaalslag gestart 
op het lab. Ook voor de audits hebben we een systematiek 

Kiwa is een wereldwijd opererende testing-, inspectie- en 
certificatie-instelling en daarom kon men de ontwikkeling 
van het virus begin dit jaar op de voet volgen met vesti-
gingen in onder andere China en Italië. Arjen van der Drift, 
divisiedirecteur bij Kiwa BDA, vertelt dat internationaal het 
nadenken over de maatregelen al was begonnen voordat 
het virus ook in Nederland opdook. “Toch moest in korte tijd 
meerdere keren worden geschakeld, omdat de ontwikke-
lingen zich snel opvolgden. Onze kantine in de locatie  
van Kiwa BDA in Gorinchem bleef bijvoorbeeld in eerste 
instantie geopend, met de nodige maatregelen. Zo gingen 
onze medewerkers in kleine ploegjes met onderlinge  
afstand van 1,5 meter lunchen. Maar een week later is 
alsnog besloten de kantine helemaal te sluiten.”

Zo veel mogelijk thuiswerken
“Toen in maart de ‘intelligente lockdown’ van kracht werd, 
ging ons kantoorpersoneel zo veel mogelijk thuis werken. 
Gelukkig hadden we al een systeem opgezet waarbij al 
onze documentatie in de ‘cloud’ is opgeslagen en al onze 
communicatie digitaal verloopt. Dus het thuiswerken was 
relatief eenvoudig te organiseren. Natuurlijk is niet elke 
thuissituatie geschikt om er een werkdag door te brengen. 
Zeker toen de scholen en kinderopvangcentra gesloten 
waren, was het schipperen met de tijd, veel medewerkers 
hebben ook in de avonduren zitten werken. Ook is de  
ergonomie van de thuiswerkplek niet altijd even goed te 
organiseren als op kantoor. Maar iedereen heeft hard  
gewerkt en door een wederzijds flexibele opstelling ging 
het allemaal heel redelijk.” 

Toen de maatregelen vanaf juni werden versoepeld,  
werden op de locatie in Gorinchem de nodige maatregelen 
genomen om op een zo veilig mogelijke manier op kantoor 
te kunnen werken. Naast de standaard maatregelen,  
zoals strategisch opgestelde stations voor handreiniging  

ontwikkeld om zo veel mogelijk digitaal en op afstand  
te kunnen uitvoeren, het zogenaamde ‘Remote-auditing’. 
Documenten kunnen digitaal worden gecontroleerd,  
bijvoorbeeld. Ook hebben we ons gebruik van Teams zodanig 
beveiligd, dat we op een verantwoorde manier vertrouwe-
lijke informatie kunnen uitwisselen. Dakinspecties worden 
nog steeds fysiek uitgevoerd, met inachtneming van de 
RIVM-richtlijnen.”

“Zoals in vrijwel de hele branche werd het in april en mei 
rustiger met opdrachten. De activiteiten van de branche 
waren er enerzijds op gericht om de bouwwerkzaamheden 
op een veilige manier uit te kunnen voeren, dit resulteerde  
al snel in het protocol Samen Veilig Doorwerken. Op deze 
manier kon de bouw op een goede en veilige manier 
doorwerken. Anderzijds was de lobby erop gericht om 
opdrachten naar voren te halen. Het gaat dan veelal om 
onderhoudswerkzaamheden en dat zijn de werkzaamheden 
waar onze inspecteurs veelal bij worden ingeschakeld.  
Na de aanvankelijke dip in het voorjaar hebben we het in 
de zomerperiode behoorlijk druk gehad om alles op tijd  
te kunnen uitvoeren. We hebben de vakanties gespreid 
genomen, zodat we gedurende de zomerperiode feitelijk  
op volle kracht hebben doorgewerkt.”

Toekomst
Hoe ziet de (nabije) toekomst er voor Kiwa BDA uit?  
Van der Drift: “Ook toen de maatregelen afgelopen voorjaar 
werden versoepeld, zijn we heel terughoudend geweest in 
het werken op kantoor. De overgang is, nu de maatregelen 
weer worden aangescherpt, wat minder groot, we hebben 
nu immers ervaring in het ‘coronaproof’ werken. We blijven 

dat volhouden, want we zijn voorlopig nog niet van het 
virus af. Naast enkele nadelen van overleg op afstand zijn 
de voordelen van overleggen via Teams of Zoom natuurlijk 
een grotere efficiëntie en minder reistijd en -kosten.” 

De ontwikkelingen op de langere termijn zijn onzekerder en  
Van der Drift waagt zich dan ook niet aan voorspellingen. 
“Tot nu toe is de dakenbranche relatief goed door de 
coronacrisis gekomen. Het effect van een eventuele nieuwe 
lockdown laat zich lastig voorspellen. Voor ons is het een 
kwestie van hard doorwerken. En positief blijven.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Arjen van der Drift, divisiedirecteur bij Kiwa BDA.



DAKNED LEVERT KENNIS, KUNDE & KWALITEIT. DAKNED LEVERT. ALTIJD.

Dakned • Rotterdam
Kiotoweg 407
3047 BG Rotterdam
010 2687014

info@tapco-dakned.nl
www.tapco-dakned.nl

Dakned • Den Bosch
Ketelaarskampweg 8
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TAPCO KUNSTLEIEN 
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Natuurleien en leisteen dakpannen zij n al eeuwenlang populair als dakbedekking vanwege hun 
duurzaamheid en de stij lvolle, artistieke uitstraling. Maar leisteen heeft ook nadelen: het materiaal is 
zwaar, vrij  broos en niet geschikt voor een lage dakhelling. De gecertifi ceerde Tapco kunstleien zorgen 
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www.airflex.nl

Graag meer info?
Kijk op www.airflex.nl of mail voor project informatie
naar info@airflex.nl

Gespecialiseerd isolatieteam nodig of wil je hier graag aan 
deelnemen en opgeleid worden? Bel +31(0)73 551 05 33

Isoleer dampopen maar water -en luchtdicht 
met Airflex Permovap. Behaal een maximale 
waarde van wel Rc 2,6 met een minimale 
ophoging van het dak.

Dampopen, lucht- en waterdicht (W1)

Toepasbaar op bestaande isolatie

Ideaal voor restauratiewerken van monumenten 

Isolerend vermogen Airflex Permovap tot Rc 2,6

Met geïntegreerde plakstroken voor eenvoudige 

verwerking en ter voorkoming van koudebruggen

Minimale ophoging voorkomt goot- en loodaanpassingen

Ontwikkeld voor verwerking op buitenzijde dakvlak. 

Verkrijgbaar in 3 diktes (15, 37 en 53 mm.)

Energie 
besparend
tot Rc 2,6

Eenvoudig te 
installeren

Dampopen
& waterdicht (W1)

Isoleer eenvoudig Isoleer eenvoudig 
boven isolatienormboven isolatienorm

(Rc 2,6)(Rc 2,6)

Het A-merk isolatiefolie!

Nieuw! 

Permovap50

Rc 2,6

AIF_05_Adv_steildak_2021.indd   1AIF_05_Adv_steildak_2021.indd   1 06-12-20   16:5906-12-20   16:59



30 31

INTERVIEW

Stichting Duurzaam Bouwmetaal  
wil zichzelf overbodig maken

Thijs Baneke is per 2 september voorzitter van de  
stichting Duurzaam Bouwmetaal (DBM). De stichting  
bevordert de duurzame toepassing van zink en koper  
in bouw. Over de milieu-eigenschappen van deze  
metalen is eigenlijk geen discussie meer, wat is dan  
eigenlijk nog de rol van de stichting DBM? steilDAK  

interviewde de nieuwe voorzitter over deze vraag.

Alle A-producenten van zink en koper hebben momenteel 
zitting in de stichting DBM. Thijs Baneke is sinds 2002 
werkzaam bij Rheinzink Nederland en in die hoedanigheid 
nam hij enkele jaren later zitting in het bestuur van de 
stichting. “Op een gegeven moment word je dan gevraagd 
om het voorzitterschap op je te nemen”, vertelt hij.  
“Ik vind het een eer om deze rol te mogen spelen.”

Metalen en milieu
De stichting werd begin jaren ’90 opgericht in reactie op een 
maatschappelijke discussie over de milieu-eigenschappen 
van de zogeheten ‘zware’ metalen, zoals zink, koper en lood. 
Die discussie vindt zijn oorsprong in het Noordzeeverdrag, 
waarin de maatregelen werden geformuleerd die werden 
ingesteld om het rivierwater schoner te krijgen. Het doel 
van het verdrag was om het lozen van giftige stoffen door 
(internationale) fabrieken in de grote rivieren aan banden 
te leggen. Naast maximale waardes voor giftige stoffen 
als cadmium en chloor, werden ook maximale waardes 
geformuleerd voor de zogeheten ‘zware metalen’: zink, lood 
en koper. Het merkwaardige gevolg van de verdragen was 
dat het voorkwam dat de maximaal toegestane zinkwaarde 
in het rivierwater lager was dan de waarde die het water 
van nature heeft. Dit alles betekent dus dat er regelgeving 
is opgesteld zonder dat de overheden beschikten over de 
benodigde informatie. De stichting Duurzaam Bouwmetaal 
heeft zich tot doel gesteld om alle betrokken partijen te 
voorzien van de benodigde kennis en op deze manier de 
toepassing van deze metalen in de bouw te bevorderen.”

Baneke: “Inmiddels is het wetenschappelijk bewezen dat  
de emissie van zink geen probleem is voor het milieu.  
Integendeel: zink is een van de meest duurzame materialen.  

Neem een zinken dakgoot: die gaat ongeveer net zo lang 
mee als het gebouw zelf en het zink kan daarna weer 
opnieuw worden gebruikt. Dat scheelt grondstoffen, energie 
en CO2 uitstoot. Zink past daarom uitstekend in een circu-
laire bouwsector. Bovendien, zink is een essentieel metaal: 
plant, dier en mens kunnen niet overleven zonder zink.

In 2004 publiceerde TNO het rapport Improvement of 
LCA-characterization factors and LCA practice for metals 
(TNO-rapport R2004/347) en werd aansluitend de  
Verklaring van Apeldoorn opgesteld, waarmee een groep 
vooraanstaande wetenschappers op het gebied van  
LCA (Levens Cyclus Analyse), LCIA (Levens Cyclus Effect 
Beoordeling) en milieurisicobeoordeling de conclusie naar 
voren brachten dat de tot dan gehanteerde LCIA-methoden 
waarschijnlijk een onjuist beeld geven van de milieu-
belasting door metalen. Daarmee is de discussie feitelijk  
beslecht. De loodfabrikanten hebben op een gegeven  
moment beslo ten hun belangen verder te behartigen  
via de Stichting Bouwlood. Bij loodtoepassingen ligt de 
discussie namelijk net wat genuanceerder, vandaar dat  
deze fabrikanten hebben besloten zich te verenigen in  
een eigen stichting.

Circulariteit
Welke rol kan DBM dan nog spelen in de markt?  
Baneke: “De discussie over zink en koper voor het milieu  
is grotendeels achter de rug, al zijn er nog een handvol  
gemeenten die als eis hebben geformuleerd dat er geen 
zink en koper in een bouwwerk mogen worden toegepast. 
Het is dus nog steeds nodig om de juiste informatie over 
zink en koper te beheren en verspreiden.” 

“Maar ook voor het overige is en blijft het onderwerp  
‘duurzaamheid’ hoog op de agenda staan. Met name de 
circulariteit van deze metalen is een belangrijk onderwerp, 
dat nog meer bekendheid verdient. Zink en koper zijn  
circulair ‘avant la lettre’. Een aanzienlijk deel van het zink 
en koper dat momenteel wordt toegepast, is al vervaardigd 
uit gerecycled materiaal. En aan het einde van de (lange) 
levensduur is het materiaal weer volledig te recyclen  
naar een volwaardige toepassing: het wordt dus niet 
‘gedowncycled’: Oud zink of koper wordt dan ook voor meer 
dan 95% hergebruikt – mede door de hoge restwaarde –  
en weer omgesmolten tot nieuw materiaal. Snij-afval dat 
tijdens het productieproces ontstaat gaat bijvoorbeeld 
direct terug het productieproces in. De schaduwkosten  
van de toepassing van deze metalen zijn dan ook gunstig, 
het materiaal blijft eeuwig in de kringloop.”

“De stichting DBM wil op dit gebied een adviserende rol 
spelen voor alle partners in de bouwkolom en betrokken 
bouwpartijen”, besluit Baneke. “Daarnaast hebben wij zitting 
in diverse werkgroepen die een duurzame bouwpraktijk  
bevorderen. Ook zitten wij aan tafel in Den Haag en Brussel  
om mee te praten over de duurzame toepassing van bouw- 
metaal. De stip aan de horizon is natuurlijk dat wij onszelf 
overbodig maken. Dat zijn we, op het moment dat zink en 
koper als vanzelfsprekend worden voorgeschreven  
als duurzaam, circulair bouwmateriaal bij nieuwbouw- en 
renovatieprojecten. Voorlopig is er echter nog wel werk  
aan de winkel.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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OPLEIDINGEN

Een dag bij de nieuwe 
NCE-opleiding Restauratie 
Leidekker & Loodgieter
Na een ochtend boordevol theoretische kennis over leien, schadebeelden  
en oorzaken daarvan en hoe belangrijk een nieuwsgierige werkhouding  
is voor de restauratie, werken de 18 deelnemers aan de nieuwe NCE- 
opleiding Restauratie Leidekker & 
Loodgieter geconcentreerd aan  
verschillende praktijkopdrachten in 
de werkplaats van Bouwmensen in 
Amersfoort. In twee jaar verdiepen 
deze leidekkers en loodgieters hun 
kennis van het vak en maken zich de 
specifieke restauratiekennis eigen, 
die nodig is voor herstel en behoud 
van historische leien daken en lood-, 
koper- en zinkafwerkingen. 

Tekst: Els Arends 
Foto’s: Joop Jansen / Els Arends

De opleiding is bedoeld voor leidekkers en loodgieters die 
een aantal jaren ervaring hebben en het liefst werkzaam 
zijn bij een bedrijf dat regelmatig monumenten restaureert.  
Die ervaring is nodig om direct goed aan de slag te kunnen 
gaan met de oefenopdrachten. In de lesdagen wordt theorie 
met praktijk gecombineerd. In de theorielessen gaat het van  
bouwgeschiedenis en bouwstijlen, naar het Charter van 
Venetië, naar de Restauratieladder en de uitgangspunten van  
de uitvoeringsrichtlijnen voor restauratiekwaliteit. De uit-
voeringsrichtlijnen voor historische leidaken (URL 4010) en 

metalen dakbedekkingen en goten (URL 4011) vormen een 
integraal onderdeel van het lesmateriaal. 

Als er iets ingehamerd wordt bij de deelnemers, dan is dat 
het besef van de uitgangspunten voor onderhoud en res-
tauratie. Een leiendak dat goed gedekt is, heeft een  
levensduur van wel 80 jaar. Het is zaak om die levensduur 
te halen door het dak in de eerste plaats goed te dekken  
en vervolgens door goed onderhoud uit te voeren.
Bij het bespreken van schadebeelden laat bouwhistoricus, 
docent én auteur van de lesstof Willard van Reenen voor-
beeld na voorbeeld zien van wat er allemaal mis kan gaan 
met een leien dak. Door de wijze van dekken, door onregel-
matigheden in de leien zelf, door de loden afwerkingen bij 
dakkapellen, kilgoten etcetera. Ook de nodige materiaal-
kennis passeert de revue. Leien zijn een natuurproduct en 
kunnen allerhande kleine en grotere afwijkingen vertonen. 
Hoe ga je daarmee om? Waar moet je mee uitkijken?  
Per afwijkend aspect toont Van Reenen illustratieve foto’s, 
die door de deelnemers vaak ook herkend worden uit hun 
eigen praktijkervaring. 

Deelnemers
De groep is 18 man sterk en varieert van leeftijd van begin 
twintig tot een jaar of 50, met ieder zijn eigen achtergrond 
en redenen om de opleiding te volgen. We spraken met 
enkele van hen.

Levi Eekhout werkt zo’n drie jaar bij Pronk Leidekkers en 
heeft op de steigers van zijn leermeesters heel veel geleerd. 
Nu wil hij zijn theoretische restauratiekennis verdiepen. 
Sommige dingen herkent hij uit de praktijk zoals bijvoor-
beeld leien met pyriet erin. 

Robert Vonk is leidekker bij Gevo Installatietechniek en 
heeft het vak van zijn vader geleerd. Bij een Skills Master 
wedstrijd viel hij op bij Jobse die hem vroeg in dienst te 
komen. Dat aanbod pakte hij aan en hij werkte er 5 jaar, 
onder andere aan Paleis ’t Loo en Jachtslot Sint Hubertus. 
Nu werkt hij alweer 5 jaar bij zijn vader in de zaak, waarvan  
hij mede-eigenaar is. Robert heeft een duidelijk doel voor  
ogen: hij volgt de opleiding om het familiebedrijf te kunnen 
certificeren en aan te sluiten bij de Nederlandse Verenging 
van Leidekkers. Een mooie ambitie, waarin het belang van 
de koppeling tussen de lesstof van de opleiding en de  
uitvoeringsrichtlijn van de Stichting Erkende Restauratie-
kwaliteit Monumentenzorg in tot uitdrukking komt.

Deelnemer Robert Vonk.

Deelnemer Levi Eekhout.
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Samen met de opleiding Leidekken op MBO niveau 2 van 
GAan in de Bouw is er na jaren weer een mooie opleidings-
route voor jongeren en zij-instromers, die zich willen  
bekwamen in leidekken en loodgieten en zich daarna willen 
specialiseren in het restauratiewerk. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Patrick van Drunen en Bart Verhoeven werken allebei bij 
Walter Verhoeven bv en trekken samen op in hun ontwikke-
ling tot ambachtelijke vaklieden. Eerder volgden ze samen 
de opleiding metalen dakbedekkingen en nu dus de oplei-
ding Restauratie Leidekker & Loodgieter. Patrick zegt via 
de lessen vooral meer inzicht te krijgen in allerlei aspecten 
van het vak waar hij zich eerder niet bewust van was.  
De praktijkervaring krijgt nu een theoretische basis.  
Weetje: Bart was samen met zijn leermeester Tony Muller 
genomineerd voor de NCE Meester-Gezelprijs.

Mike Ressen is allround opgeleid in het pannendak en zink-
werk. In de praktijk werkt hij veel aan monumenten. Hij wil 
graag meer weten van de uitvoeringsnormen en wat wel en 
niet ‘mag’. Zijn vader is ook leidekker. Mike is opgeleid als 
timmerman, maar bleef 14 jaar geleden na vakantiewerk bij 
Verkoelen Dakspecialisten Hellende Daken bv werken. 

Bij de uitvoering van de opleiding mocht het NCE zich  
verheugen in steun vanuit verschillende hoeken,  
vertelt NCE-opleidingscoördi nator en docent Joop Jansen:  
“Bouwmensen Amersfoort biedt onderdak en liet de deel-
nemers aan de allround timmeropleiding daken en een 
torentje bouwen waarop de leidekkers het ambacht kunnen 
oefenen. Via het opleidings fonds Hellende Daken kunnen 
de deelnemers een subsidie krijgen voor de opleidings-
kosten. Lei Import stelde leien voor de oefenwerkstukken 
beschikbaar. Piet Jacobs van GAan in de Bouw heeft veel 
ondersteuning gegeven met een extra subsidie voor  
het aanschaffen van materiaal voor de daken die nu bij 
Bouwmensen staan. Deze daken worden ook begin 2021 
gebruikt voor de niveau 2 basis opleiding, die Piet aan  
het opzetten is. Het is mooi om nu 18 vaklieden zich te  
zien bekwamen in het restauratie- aspect van hun vak.  
Dat biedt een enorme verrijking voor hun vakmanschap.”

De NCE-opleiding Restauratie Leidekker & Loodgieter is 
een tweejarige opleiding op MBO-3 niveau en wordt in  
de wintermaanden gegeven. De opleiding is ontwikkeld  
in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van  
Leidekkers (NVVL). Een klankbordgroep van deskundigen  
uit het veld dacht mee over de inhoud van de opleiding. 

•  INFORMATIE EN AANMELDEN VOOR DE NIVEAU 2  
BASISOPLEIDING: WWW.GAANINDEBOUW.NL

•  INFORMATIE EN AANMELDEN VOOR DE NIVEAU 3  
RESTAURATIEOPLEIDING: WWW.ERFGOEDOPLEIDINGEN.NL  
U KUNT EVENTUEEL UW VRAGEN OOK MAILEN NAAR 
INFO@ERFGOEDOPLEIDINGEN.NL.

OPLEIDINGEN

Deelnemer Patrick van Drunen.

Deelnemer Mike Ressen.
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BEHOUD CULTUREEL ERFGOED

Dakpannencollectie Mombers 
elders ondergebracht
Om de collectie van het Nederlands Dakpannenmuseum in Alem ook voor 
de toekomst veilig te stellen, zal Huub Mombers binnenkort zijn immense 
collectie van historische dakpanmodellen overdragen. Erfgoedarsenaal 
Drenthe neemt de pannen uit grofweg het Nederlandse en Belgische 
grondgebied in beheer, de buitenlandse modellen gaan naar Duitsland. 

derlands Dakpannenmuseum. Nu hij, naar eigen zeggen,  
de herfst van zijn leven bereikt (Mombers is 70 jaar oud), 
wil hij ervoor zorgen dat de collectie en de kennis daar-
omtrent zo veel mogelijk bewaard zal blijven. Al enige tijd 
was hij op zoek naar een manier om de collectie ook voor  

Al vanaf 1983 verzamelt Huub Mombers de meest uiteen-
lopende historische dakpannen uit binnen- en buitenland. 
In eerste instantie sloeg hij ze op zijn zolder op,  
later werden ze in een schuur bewaard. In 2004 huurde  
hij een 18de eeuws kerkje in Alem en stichtte daar het Ne-

de toekomst te borgen. Zijn kinderen wilden de collectie 
niet overnemen en na uitvoerige gesprekken haakte  
ook het Openluchtmuseum in Arnhem af. “Daar begrijp  
ik eerlijk gezegd helemaal niets van,” aldus Mombers. “ 
De collectie sluit naadloos aan bij de doelstelling van  
het museum en men heeft daar de mogelijkheid om  
eenvoudig iets voor de collectie te creëren. Helaas zag  
men daar de mogelijkheden niet en moest ik op zoek  
naar andere belangstellenden.”

Depot historisch bouwmateriaal
Uiteindelijk kwam hij in contact met de Stichting Erfgoed 
Arsenaal Drenthe, een stichting die zich tot doel heeft 
gesteld een provinciaal depot voor historische en oude 
bouwmaterialen te exploiteren. Het depot bevindt zich in 
de bunkers van het voormalige militaire munitiecomplex  
in Nieuw Balinge. Men werkt aan een digitaal ontsluitbare  
voorraad ten behoeve van (her)gebruik (van en voor  
monumenten). Daarnaast behoudt de Stichting bijzonder  
en specifiek materiaal voor collectievorming ter onder-
steuning van voorlichting en onderwijs. 

De collectie van het Nederlands Dakpannenmuseum vormt  
hier een mooie aanvulling op. Afgesproken is, dat de collec-
tie Hollandse dakpannen (dus grofweg de dakpannen uit 
het huidige Nederland en Vlaanderen) zal worden over-
genomen door de Stichting Erfgoed Arsenaal Drenthe.  
De collectie geeft een mooi beeld van de ontwikkeling  
van de dakpan in ons taalgebied: de oudste dakpannen  
uit de collectie stammen uit de 13de eeuw, van daaruit  
is de ontwikkeling van de dakpannen en het gebruik  
ervan in de collectie goed te volgen. De Stichting zal de 
collectie toegankelijk maken voor een groter publiek  
middels tentoonstellingen en educatieve programma’s.  
Huub Mombers zal betrokken blijven bij de collectie en het 
educatieve programma eromheen. Hij zal op regelmatige 
basis lezingen en cursussen rond de collectie verzorgen. 

“De collectie is opgebouwd op basis van goodwill, op een 
gegeven moment wisten aannemers en architecten me te 
vinden als ze ergens een bijzondere dakpan (of bijzondere 
ornamenten, mallen of accessoires) tegenkwamen.  
Meestal kwam ik er dan zelf naartoe om de spullen af te 
halen. Ik had een zekere gunfactor. Op deze manier is een 
bijzondere collectie ontstaan, vanaf de vroege Middeleeuwen 
tot nu. Het is nooit mijn bedoeling geweest om rijk te  
worden met de collectie. Dakpannen vertegenwoordigen 
vooral een culturele waarde. Bewust heb ik me verre  
gehouden van subsidies, want daarmee geef je instanties 
zeggenschap over de collectie en ik wilde de volledige 
vrijheid. Ik heb er in de loop der jaren integendeel steeds 
geld aan besteed om de collectie in stand te houden en de 
kennis erover te ontsluiten. Denk bijvoorbeeld aan de huur 
van het kerkje in Alem. Ik heb ook mijn medewerking  
verleend aan publicaties in respectievelijk Dakenraad,  
Roofs en steilDAK. In 2000 is ook de Mombers Dakpannengids 
uitgegeven. Nog altijd geldt de gids als een belangrijk 
naslagwerk. Ik hoop ook na de overdracht van de collectie 
mijn kennis door te kunnen geven.”

Buitenlandse dakpannen
De collectie behelst daarnaast nog een groot aantal buiten-
landse dakpannen. Hieronder bevinden zich bijvoorbeeld 
bijzondere dakpannen uit o.a. China en Thailand.  
Dakpannen uit andere culturen verschillen vaak in vorm-
geving, materiaalgebruik, etc. Dit deel van de collectie  
zal worden ondergebracht in een Vakwerkschuur in het  
Duitse Maagdenburg. Mombers zal daar zelf ook gaan  
wonen. Hij trekt daar in een huis uit 1870: momenteel is  
hij bezig met opknappen, begin 2021 zal hij verhuizen. 

“In Duitsland wordt, in vergelijking met Nederland,  
veel meer waarde gehecht aan het culturele erfgoed:  
een Duitser denkt in cultuur, waar Nederland meer een 
handelsnatie is, wij denken veel eerder in waarde.  
Dat merk je aan de manier waarop naar de collectie wordt 
gekeken. Duitsland heeft in totaal 13 Dakpannenmusea: 
met mijn verhuizing verdwijnt het enige Dakpannenmuseum 
uit Nederland. Maar de collectie blijft gelukkig (onder de 
naam Dakpannencollectie Mombers) behouden en ik zal 
er ook in de toekomst aan blijven bijdragen dat de kennis 
rond de collectie zal worden overgedragen.”

Mombers heeft ruim de tijd genomen om de verhuizing  
van de collectie op een veilige en verantwoorde manier  
te bewerkstelligen. “De collectie is natuurlijk kwetsbaar  
en alles moet daarom met zorg worden ingepakt en  
op een veilige manier worden vervoerd. Een enorme klus, 
waar we drie maanden voor hebben gereserveerd.  
De bedoeling is dat de hele verhuizing voorjaar 2021 zal 
zijn afgerond. De bijzondere collectie zal hiermee bewaard 
blijven voor toekomstige generaties.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Huub Mombers naast een droogrek van een  
Belgische dakpannenfabriek in Boom (B).

Demonstratie handmatig dakpannen maken in België.
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MOMBERS OVER DAKPANNEN

De (stormvaste)  
Dubbel Romaanse dakpan
In steilDAK 5-2020 bespraken we het 
model Romaanse dakpan, dat in het 
begin van de twintigste eeuw het 
levenslicht zag. In 1931 kwam een 
geheel nieuw model Romaan op  
de markt, met als toevoeging de 
naam Dubbel. Hoe deze tot stand is  
gekomen, is een bijzonder verhaal. 

Kasteeldak
Nu deed zich het merkwaardige feit voor dat een kasteel-
eigenaar in het oosten des lands zijn dak gedekt zag met 
golfpannen, in plaats van een leiendak. Vanuit het verleden 
zal dat wel een reden gehad hebben, mogelijk financieel, 
een leiendak is immers duurder dan een pannendak.  
Zijn gegolfde pannendak had bij tijd en wijle last van 
stormschade en dan moest er weer geklommen, gerepareerd 
en vervangen worden op dat hoge en grote kasteeldak. 
De kasteelheer wendde zich tot een gerenommeerde en 
bekende dakpannenfabriek met het verzoek een golfpan 
te ontwikkelen die het uiterlijk behield maar er niet af kon 
waaien, anders gezegd: die zeer stormvast moest zijn! 

Hij vond in de bekende fabriek van J. Meuwissen, NV De Valk 
in het Limburgse Echt de oplossing. Deze fabriek stond al  
bekend als innovatief en had al een heel scala aan mo-
dellen, zoals Tuile Du Nord (2 modellen) en de Gotische, 
Romaanse en Romeinse pan. De Valk hield wel van  
gedurfde uitspraken met betrekking tot haar producten.  
Als je hun prospectussen en catalogi doorbladert, loop je 
tegen uitspraken aan als “Ongeëvenaarde zij- en kopsluitingen, 
Enorm schaduweffect, Wij gebruiken de beste geselecteerde 
Limburgse klei en Een Valkproduct is een uitstekend product!” 
De fabriek durfde zelfs op tweede keus dakpannen vorst-
garantie te geven. 

Huub Mombers

De ons bekende Golfpan heeft eeuwenlang onze daken 
gesierd. Met als bekendste de Holle dakpan (sinds ca. 1500). 
Daarna kwamen de Oud Holle, de Verbeterde Holle en  
Opnieuw Verbeterde Holle (respectievelijk OH, VH,OVH).  
In de vaart der bouwwoede en nieuw te ontwikkelen machi-  
nes kon het niet missen dat fabrikanten steeds op zoek waren  
naar manieren om hun gamma aan nieuwe panmodellen 
uit te breiden en zo kwam een nieuw type golfpan op de 
markt: de Romaanse dakpan (zie dus steilDAK 5-2020). 

Zeshoekig
Maar terug naar de Dubbel Romaan. Als ontwerper van 
pannen had deze fabriek de heer P.J.H. Beurskens in dienst. 
Deze man had al in 1929 een zeshoekige pan ontworpen, 
met aan 3 zijden sluitingen! Heel bijzonder en nog nooit 
gepresenteerd: deze pan is nooit in productie gekomen, 
alleen de tekening rest. Uiteindelijk verscheen het taps 
toelopende model zoals we dat nu kennen. Octrooi werd 
aangevraagd. De pan was duurder dan traditionele modellen 
en werd alleen geproduceerd op bestelling. Architectonisch 
is het een zeer aantrekkelijke dakpan, de afwatering uitste-
kend, stormvastheid en ligging is zeer goed. 

Heel kenmerkend is zijn kleurpallet. De kleurglazuren zijn 
nooit geëvenaard. Dit is te danken aan hun galzuurmeester,  
de heer Edmund Nicolaas, hij was in dienst van 1930 tot 
1935 bij De Valk. Hij was belast met het bedenken van gla- 
zuren en dát kon hij! Bekend is dat hij glazuren aanmaakte, 
die later niet meer terug te vinden waren, omdat hij  
mengsels samenstelde waarvan het recept niet werd 
opgeschreven en die zo verloren zijn gegaan. Veel fabrieken 
hielden een receptenboekje bij en die waren zéér geheim, 
omdat ze niet wilden dat anderen dat gingen kopiëren. 
Ging de glazuurmeester naar een andere betrekking,  
dan waren de boekjes ineens spoorloos…?! 

De aanblik van het Dubbel Romaans dak is als een gewoon 
Romaans dak. Als je de moeite neemt om te focussen op 
één dakpan, en neem dan voor het gemak een opvallende 
kleur, dan pas wordt zijn dekking zichtbaar. De pan heeft ook  
als tweede naam Stormpan, heel toepasselijk. Zelf bezigde 
de fabriek de aanduiding ‘zesvoudige sluiting’. Persoonlijk 
vind ik dat niet helemaal waar. Hoeveel daken er in  
Nederland mee gedekt zijn, is niet bekend, maar het zullen 
er geen honderd zijn. Ik ben ze af en toe wel tegengekomen 
in het Limburgse land. 

Mocht u in de buurt van ’s-Heerenbergh komen, bezoek dan 
het kasteel Huys Bergh, want daar is het hoofddak gedekt 
met Dubbel Romaanse pannen. De kleur is overwegend 
bruin en zwart mat verglaasd. Bijzonder detail: door de 
kruisgewijze dekking zullen zowel aan de dakvoet als  
aan de nok halve onder- en halve bovenpannen nodig zijn,  
net als de Kruispan L en R. Dat is ook de reden dat de pannen  
duurder zijn dan enkelvoudige dekkers. Een bijzondere pan 
met geheel eigen kenmerken en een fraai uiterlijk. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

TECHNISCHE GEGEVENS
AANZICHT LIJKT 33 STUKS PANNEN PER METER TE ZIJN, 
MAAR IN WERKELIJKHEID ZIJN HET 16,5 PAN PER M.

• LATAFSTAND 170 MM. 
• LENGTE DAKPAN 380 MM.

Gevelornament in het fronton van de fabriek J.Meeuwissen - De Valk - 
te Echt in 1900.

Aanzicht van dak gedekt met Dubbel Romaanse dakpannen.

Dubbel Romaanse pan in mat bruin verglaasd met halve Bovenpan 
en halve Onderpan in mat blauw verglaasd, om een recht sluitende 
dakbedekking te krijgen aan de nok en dakvoet.

Schematische tekening van de unieke dekking van de Dubbel Romaan.

Wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2021

info@nelskamp.nl
www.nelskamp.nl

Sigma-pan EasyLife
Revolutionaire besparing in gewicht met reductie van 30%*

Dachziegelwerke Nelskamp GmbH
Waldweg 6 · D - 46514 Schermbeck 
Telefoon +49 (0) 28 53/91 30-831
Fax +49 (0) 28 53/37 59 
www.nelskamp.nl

· Betondakpan met extreem laag gewicht van ~ 3 kg/st.
(ofwel 30 kg/m2 tegen normaal 42 kg/m2)

· Minder fysieke belasting voor de verwerker
· 30% meer pannen te laden, dus veel minder vrachtbewegingen
· Minder vrachtbewegingen betekent enorme milieuwinst door CO2 besparing
· Ook toepasbaar bij minder sterke draagconstructies
· Te besparen op hout en daardoor innovatieve daken te ontwikkelen
· Eigenschappen en maatvoering geheel gelijk aan de standaard betondakpannen
· Voldoen aan alle eisen volgens DIN/EN 490-491 en DINplus

(*In vergelijking met normale betondakpannen)

11/2016

DAKPANNEN
www.nelskamp.nl

graniet (33)

zwart (02)

oranjerood (01)



www.brouwerszink.nl

Check onze laatste aanbiedingen op:

Sinds 1986 is Brouwers Zink groothandel 

van maatwerk in zink, lood en koper. Bij 

ons staat service, deskundigheid en kwaliteit 

centraal. Wij leveren in heel Nederland 

en indien nodig binnen 24 uur. Uiteraard is 

Brouwers Zink KOMO gecertificeerd.

Slakweidestraat 16 · 3630 Maasmechelen (B)
Karveelweg 30, 6222 NH Maastricht (NL)
Meridiaan 42 · 2801 DA Gouda (NL)
Tel 088 276 8937 | Fax 088 276 8939
verkoop@brouwerszink.nl

Binnen enkele stappen 
een 3D visualisatie en 
uw prijs op maat

Ontwerp en bestel op
www.unilininsulation.com
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AAN TAFEL MET… JOOST KREUGER

“ Als je iets wil bereiken,  
kan je dat zelden alleen”
In deze rubriek laat steilDAK  
markante personen van binnen  
en buiten de dakenbranche aan het 
woord. De insteek is om de visie  
en de persoon achter die visie voor  
het voetlicht te brengen.

de verzekeringspremie nagenoeg gelijk is aan die van een 
pannendak. In aanleg zijn rieten daken ook niet duurder 
dan een pannendak, maar wel wat betreft het onderhoud. 
Wat de onderhoudskosten precies zijn, hangt van veel  
factoren af. De hellingshoek van het dak bijvoorbeeld  
bepaalt hoe snel hemelwater wordt afgevoerd, en dat is  
een belangrijke factor bij de levensduur van het riet.”

Samen een probleem tackelen
Dat riet in Nederland geldt als volwaardig materiaal, is mede 
te danken aan de Vakfederatie. “Dankzij onderzoeken van de  
Vakfederatie is er meer kennis over het rieten dak, en door 
voorlichting wéten mensen ook meer over de voordelen 
van riet”, legt Kreuger uit. “Als je iets wil bereiken, kan je dat  
zelden alleen. De Vakfederatie heeft ongeveer 170 leden. 
De branche heeft voor diverse problemen gestaan.  
Een probleem was de vraag: hoe meet je kwaliteit van riet? 
Bedrijven kregen te maken met klachten over rieten daken 
die te snel achteruitgingen. Een individueel bedrijf kan dat 
niet uitzoeken. Wij zijn toen een groot onderzoek gestart,  
in samenwerking met een Duits instituut. In 2017 hadden 
we een manier gevonden om de kwaliteit vast te stellen. 
Zoiets doet veel voor het gevoel van trots binnen het vak: 
het geeft de zekerheid terug dat je de kwaliteit kan leveren 
die je wilt leveren. Dat is een voorbeeld van hoe je als 
brancheorganisatie iets kunt oplossen wat door een indivi-
dueel bedrijf nooit op te lossen is.”
Die methode om de kwaliteit te bepalen, komt straks van 
pas bij de Wet Kwaliteitsborging. “Door de Wkb moet men 
van tevoren de kwaliteit aantonen. In ons vak betekent dat 
dat je moet weten wat de kwaliteit van je riet is,  
om garanties af te geven. Maar alleen de leverancier weet  

Nolanda Klunder

“In het buitenland wordt met bewondering naar de  
Nederlandse situatie gekeken. Internationaal speelt  
Nederland op het gebied van rietdekken een voortrekkers-
rol”, vertelt Joost Kreuger. Hij is technisch adviseur bij de  
Vakfederatie Rietdekkers (de brancheorganisatie van 
rietdekkersbedrijven in Nederland) en secretaris van de 
Rietdekkers Opleiding Nederland (RON). “In Engeland zie je 
riet bijvoorbeeld vrijwel alleen op oude cottages. Daar gaat 
het bij riet dus over renovatie en brandveiligheid. In Japan 
worstelt men met de vraag hoe men het rietdekkersvak veilig 
kan stellen voor de toekomst, nu er op nieuwe gebouwen 
geen riet wordt gebruikt. In andere landen zouden ze 
het liefst willen wat wij in Nederland hebben: een goed 
georga niseerde brancheorganisatie en een situatie waarin 
riet geldt als volwaardig dakbedekkingsmateriaal.”

Luxe dakbedekking
In Nederland wordt riet ook gebruikt op nieuwbouw.  
Kreuger: “Vroeger was riet een goedkope oplossing voor 
daken. Het vak stond daardoor niet hoog in aanzien. Dat is 
volledig veranderd. Nu is riet juist een luxe dakbedekking. 
Doordat riet plooibaar is, kan je het gebruiken voor de 
meest bijzondere ontwerpen. Mede daardoor is het nu ook 
in trek voor nieuwbouwprojecten. In de Blaricummermeent 
– een nieuwe woonwijk in Blaricum – worden bijvoorbeeld 
nu 1500 nieuwbouwhuizen gebouwd, waarvan ongeveer de 
helft bedekt wordt met riet. Zulke aantallen zijn natuurlijk  
een unicum, maar ook aan kleinere projecten zie je de 
populariteit van riet. Rieten daken passen eigenlijk overal: 
doordat riet natuurlijk materiaal is, gaat het altijd op in de 
omgeving. Rieten daken zijn tegenwoordig niet veel duur-
der dan pannendaken. Ze zijn inmiddels zo brandveilig dat 

JOOST KREUGER IN ACHT VRAGEN

BURGERLIJKE STAAT? 
SAMENWONEND MET FRANCIEN.

KINDEREN? 
MIJS (15) EN ROVER (13).

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT? 
TENNIS, PADEL, KICKBOKSEN, MOUNTAINBIKEN,  
CONCERTEN BEZOEKEN EN VEEL MUZIEK LUISTEREN.

FAVORIETE MUZIEK? 
VEEL EN GEVARIEERD, VAN HIP-HOP TOT INDIE,  
VAN DISCO TOT DANCE.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING? 
WINTER: OOSTENRIJK (SNOWBOARDEN), ZOMER:  
LANDEN MET EEN VOLLEDIG ANDERE CULTUUR  
DAN DE NEDERLANDSE.

FAVORIETE STAD? 
TOKYO, MAAR EUROPESE STEDEN BEGINNEND  
MET EEN B ZIJN OOK OKÉ.

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT? 
GEEN VOORKEUR, MAAR ELK GEBOUW WAAR  
DE GEBRUIKER NIETS OP AAN TE MERKEN HEEFT  
IS GESLAAGD.

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP? 
OP WAT WIJ ALS BRANCHE MET ELKAAR ALLEMAAL 
HEBBEN BEREIKT!

de kwaliteit. De leverancier zei echter altijd: ‘Riet is natuur-
lijk materiaal, daarop geef ik geen garanties.’ Doordat we 
tegenwoordig een manier hebben waarop de kwaliteit van 
riet vastgesteld kan worden, kunnen we dat omdraaien.  
Op dit moment zijn we in gesprek met de ongeveer vijftien 
Nederlandse riethandelaren over inkoopvoorwaarden.  
Dit vergt een cultuuromslag, maar ik denk dat het gaat 
lukken. Want de handelaren die ervoor openstaan om hun 
kwaliteit te laten vaststellen en garanties af te geven,  
winnen natuurlijk vertrouwen van de rietdekkersbedrijven.”

Geur en kleur
Kreuger is technisch adviseur bij de Vakfederatie. Wat houdt  
die functie in? “Mijn werk is heel gevarieerd. Het ene moment  
sta ik op het dak, het andere moment sta ik voor de klas  
of ontwikkel ik onderwijsmateriaal, en tussendoor pas ik  
de website aan, bel ik met architecten of met de ERM  
[Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg, red.]  
of ben ik aan het vergaderen. Ik schrijf ook artikelen  
voor ons magazine dat vier keer per jaar verschijnt.”  
Lachend: “Maar ik veeg ook de hal, vul de koffiemachine  
en onderhoud het computernetwerk. Tevens ben ik lid  
van de redactieraad van steilDAK.”
Na de middelbare school deed Kreuger een sociale oplei-
ding in Groningen. “Toen ik de propedeuse niet in één jaar 
haalde, had ik het jaar erna te weinig te doen en ging ik de 
rietdekkers helpen die het dak van mijn ouders maakten. 
Dat vond ik meteen geweldig. Ik vond mezelf nog te jong 
om te gaan werken dus besloot ik eerst de meubelvak-
school te volgen, maar die opleiding heb ik niet afgemaakt: 
het stond voor mij vast dat ik liever op het dak wilde werken. 
Het mooie daarvan is dat je buiten werkt, en dat je met riet 
werkt. Riet is zulk mooi materiaal: de geur, de kleur, dat je 
met zo’n simpel product uit de natuur met wat ijzerdraad 
zulke mooie resultaten kunt maken. Ik heb tien jaar op het 
dak gewerkt, waaronder één jaar in Antwerpen. Terug in 
Nederland belde ik de Vakfederatie of ze een bedrijf wisten 
waar ik aan de slag zou kunnen. Henk Horlings vertelde me 
dat de Vakfederatie iemand zocht om het team te versterken. 
Ik ontmoette hem op zijn kantoor: dat was zijn zolderkamer, 
met een computer, printer, telefoon en een heleboel kasten 
met mappen. Hij deed vrijwel alles alleen en werd admini-
stratief geholpen door zijn vrouw. De zolderkamer was zo 
klein dat hij met één keer afzetten met zijn bureaustoel 
overal bij kon. Toen ik bij de Vakfederatie begon in 2003, 
betrokken we een klein huurpand. Als je dat vergelijkt met 
nu: we hebben een mooi representatief nieuwbouwpand 
betrokken in 2018, met een hal voor opleidingen,  
een lokaal voor vergaderingen of theorielessen, en een 
kantoor voor twee-en-een-halve persoon: Henk Horlings, 
Jeannet Steenkamer voor de administratie, en ik. Ik werk nu 
18 jaar met veel plezier voor de Vakfederatie en haar leden. 
Het geeft veel voldoening om mensen te kunnen helpen.  
Ik vertel in dit interview over mezelf, maar het mooie van 
mijn vak is dat het niet om mij gaat. Het is niet ‘ik’, het is 
‘wij’. Ik mag een onderdeel van een groter geheel zijn.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Een icoon op het strand 
van Scheveningen
De Noordboulevard van Scheveningen is volgens een ontwerp van  
architect Wim de Bruijn volledig vernieuwd en heeft nu weer de  
grandeur van het rijke verleden. De boulevard en het boulevardgebouw 
volgen de gebogen vormen van het oorspronkelijke Morales-plan.  
Architect Wim de Bruijn ontwierp aan het einde van de boulevard ook  
het bijzondere Paviljoen Scheveningen. 

een eigentijdse reflectie is van de neo- 
Renaissance-architectuur van het Kurhaus, 
verbeeldt het paviljoen de toekomst.  
Het Paviljoen bevindt zich op het schakelpunt 

Tekst: Edwin Fagel, Foto’s: Architectuur Wim de Bruijn bv

De Noordboulevard van Scheveningen is getransformeerd 
van een patat-boulevard naar een boulevard met de  
grandeur van het rijke verleden. De nieuwe, gebogen  
boulevard vormt het eindstuk van de Morales-boulevard.  
Architect Wim de Bruijn ontwierp hier een nieuw 
boulevard gebouw met allure. De mooie metselwerk  
penanten en bogen herbergen sjieke horecagelegenheden 
onder een dak met een fraai duinlandschap. Aan de noord-
zijde wordt de nieuwe, drielaagse parkeergarage met  
700 parkeerplaatsen ontsloten, die onzichtbaar ontworpen 
is achter de horecaplint en onder het duindak.

Het Paviljoen vormt de bekroning van deze nieuwe  
boulevard. Waar het boulevardgebouw in haar architectuur 

van strand en boulevard (van steen naar duin). Het gebouw 
combineert de gebogen vormen van de Morales-boulevard 
met de golven van de zee en de schelpen op het strand. 
Een groot terras zweeft boven het strand en biedt een 
verhoogd uitzicht over zee en strand. Het gebogen dak 
herbergt een etage met een tweede, hoog terras. 

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat in het Paviljoen 
een vestiging van het Hardrock Café zou worden gevestigd, 
maar inmiddels is het Haagse Soulsistah druk doende er 
een exclusieve club in te bouwen.

Esthetiek
Het Paviljoen vormt dus een schakel tussen de boulevard 
en het strand en de vormgeving is daarop afgestemd. 
Schelp of golf: de ronde vorm van het gebouw en het 
aluminium dak maakt het gebouw karakteristiek, het is uit 
alle richtingen een echte blikvanger. Ook de lange, trage 

golfvormen van het zuidelijk deel van  
de boulevard zijn hierin terug te zien.  
In totaal bestaat het gebouw uit drie 
bouwlagen: een kelder, begane grond 
met terras en een verdieping met terras. 
Om niet alleen op boulevardhoogte,  
maar ook op de eerste verdieping een 
terras mogelijk te maken, is het dak als 
het ware uitgesneden. Vanaf het terras 
heeft men een prachtig uitzicht over  
het strand en de boulevard. Door de 
toepassing van een glazen gevel is het 
uitzicht ook van binnen bijzonder fraai  
en wordt de binnenruimte grotendeels 
door daglicht verlicht.

De keuze voor aluminium (Kalzip X-tail) 
als dakbedekking is, naast de keuze voor 
duurzaamheid, ook een esthetische keuze 

geweest. Samen met het stalen buitenframe, de ‘kroon’ die  
om het dak is bevestigd, vormt het aluminium dak een fraai  
geheel. De richting van de felsbanen is bepaald aan de hand  
van een 3D-draadmodel, waarbij ook rekening is gehouden 
met bijvoorbeeld de windbewegingen op deze locatie.

Techniek
Het gebogen dak is vervaardigd op een gefacetteerde 
constructie, waarbij de aluminium dakbedekking is aan-
gebracht op (aan twee zijden) rondgewalste buizen.  
Het pand is met twee lagen isolatiemateriaal geïsoleerd: 
een PIR isolatie laag, met daar bovenop een in dikte ge-
comprimeerde variabele laag glaswol om een warmdak te 
realiseren. Zoals gezegd bestaat de dakbedekking uit  
Kalzip X-tail banen, op basis van een 3D-model.  
Geen enkele felsbaan was namelijk hetzelfde (qua lengte,  
breedte en radius) en dat betekende dus ook dat de alu-
minium felsbanen volgens een strikt legplan moesten 
worden aangebracht. 

De dakbedekking werd aangebracht door specialist 
Felspartners bv uit Olst. Het bedrijf was al vroeg in de ont-
werpfase betrokken bij de voorbereiding. De richting van 
de felsbanen was belangrijk om zo een optimaal esthetisch 
dak te realiseren, zonder afbreuk te doen aan de vorm en 
bedrijfszekerheid. Maar het betekende ook dat het estheti-
sche effect van een schelp of golf kon worden bereikt.

Duurzaamheid
Aluminium geldt als een duurzaam metaal, omdat het 
wordt vervaardigd uit gerecycled materiaal en omdat het 
een zeer lange levensduur heeft. Met de isolatie werd een 
isolatiewaarde van Rc=6 behaald. De energievoorziening 

JHet Dak van het  aar 2020
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komt deels uit de zonnepanelen die op de rest van het  
plan Noordboulevard Scheveningen zijn toegepast,  
er is een koppeling met het Paviljoen gerealiseerd.  
Het pand is energiezuinig, enerzijds door de geïsoleerde 
constructie met een dubbellaagse isolatie in het dak en 
geïsoleerd glas in de gevels, en anderzijds door de ruime 
daglichttoetreding via de gevels.

Veiligheid
De dakwerkzaamheden werden beveiligd door een rand-
beveiliging en steigers. Voor een veilige onderhoudsfase  
is het Latchways lijnsysteem van Eurosafe Solutions aan-
gebracht. Door de coronacrisis was de boulevard tijdens 
de werkzaamheden niet erg druk bevolkt, toch werd de 
boulevard tijdens de hijsmomenten afgesloten.

Samenwerking
Al vanaf de ontwerpfase hebben de betrokken bouwpartijen 
intensief contact onderhouden om tot een technisch en 
esthetisch optimaal resultaat te komen. Het overleg werd 
vergemakkelijkt door de toepassing van het 3D-model, 

waarbij alle partijen in de gelegenheid werden gesteld om 
de eigen, specifieke kennis in te brengen. Het werken op 
het strand vereiste een goede afstemming van de activi-
teiten tussen de respectievelijke bouwpartners. Naast de 
wekelijkse bouwvergadering stonden de diverse partijen 
voortdurend met elkaar in contact. Het fraaie resultaat kan 
dan ook met recht een teamprestatie worden genoemd. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

NIEUWBOUW PAVILJOEN SCHEVENINGEN
•  OPDRACHTGEVER: STRANDWEG VASTGOED, DEN HAAG
•  ARCHITECT: BUREAU VOOR STEDEBOUW EN  

ARCHITECTUUR WIM DE BRUIJN BV, ROTTERDAM
•  HOOFDAANNEMER: JP VAN EESTEREN BV, GOUDA
•  DAKDEKKER: FELSPARTNERS BV, OLST
•  LEVERANCIER DAKBEDEKKING: KALZIP GMBH KOBLENZ
•  LEVERANCIER: INSULATION SOLUTIONS, TILBURG
•  LEVERANCIER: EUROSAFE SOLUTIONS, ZWOLLE
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Kant en klare  
isolatieplaat voor  
renovatiedaken
Sinds enige tijd brengt Recticel Insulation een speciale renovatieplaat 
voor hellende daken op de markt: Euroroof® Reno. Het betreft een  
isolatieplaat die op het bestaande dakbeschot wordt aangebracht en  
die in samenwerking met praktijkmensen is ontwikkeld. Een nadere  
beschouwing aan de hand van een gesprek met commercieel directeur 
Benedikt van Roosmalen.

De PIR isolatieplaat is in principe ontwikkeld om  
het gewenste renovatieniveau te bereiken en ook 
om in de toekomst te gaan voldoen aan de strenge 
isolatie-eisen in het kader van BENG 1.  
Uitgangspunt was dan ook dat de isolatieplaat  
enerzijds een zeer goede isolatiewaarde zou bereiken 
en anderzijds dat deze gemakkelijk te verwerken is.  
Het product is in de meest uiteenlopende lengtes  
en diktes (‘ISSO diktes’ vanaf 51 mm) leverbaar.  
Euroroof® Reno wordt in seriematige projecten op 
maat en eventueel afgeschuind van nok tot goot 
geleverd. Voor kleinere dakrenovaties (één woning) 
worden standaardlengtes toegepast. Daarbij wordt 
het paneel ter plaatse op maat verzaagd. Het reststuk 
kan in de volgende ‘baan’ worden gebruikt zodat er 
nauwelijks sprake is van zaagverlies. Economisch en 
vanuit het oogpunt van milieu een fraaie oplossing. 
Sparingen voor doorvoeren en/of dakvensters zijn 
bovendien zeer eenvoudig aan te brengen.

Alle onderdelen geïntegreerd
Het meest in het oog springend zijn de trapspon-
ningen aan de lange zijden van de plaat, waarmee de 
platen in elkaar ‘gehaakt’ kunnen worden. Dit zorgt 
voor een optimaal verbeterde luchtdichting: de langs-
naden hoeven niet over de hele lengte van nok tot 
goot dicht te worden ‘geschuimd’ voor een goede aan-
sluiting. Met deze renovatieplaat wordt de dakisolatie 
in één handeling aangebracht, waarbij alle onderde-
len optimaal in hetzelfde paneel zijn geïntegreerd: 
isolatieplaat, onderdakfolie, sponning en tengels.

Van Roosmalen: “Standaard wordt het product 
geleverd met een dampopen en waterdichte onder-
dakfolie. Een bijkomende bescherming van het  
hellend dak tegen wind, stuifsneeuw, stof en vocht  
en er wordt een dichtheid gedurende de renovatie  
en bijvoorbeeld een regenbui geboden.  
Vanzelfsprekend heeft het de voorkeur om het dak 
direct af te werken. Echter wanneer dat niet mogelijk 
is, wordt toch aan de vereiste van tijdelijke water-
dichting voldaan tijdens de renovatieklus, bijvoor-
beeld ’s nachts of in het weekend. Maar denk ook aan 
condensvorming bij toepassing van een geïntegreerd 
zonnesysteem (BIPV). Ook hieraan is dus gedacht!”

“De onderdakfolie heeft een overlap aan de langs-
zijde en onderzijde. Deze overlap (flap aan de  
langszijde) wordt middels een geïntegreerde zelf-
klevende tape over de naad aan de vorige ‘baan’ 
bevestigd. Alleen een kwestie van aandrukken.  
Kortom: er is direct tijdelijke waterdichtheid en  
winddichtheid, terwijl de naden dus niet hoeven te 
worden na-geschuimd.”

“Elke plaat is voorzien van drie vurenhouten tengels. 
Deze tengels zijn wat dikker dan gebruikelijk  
(15 x 45 mm), zodat ze geschikt zijn voor de toe-
passing van een BIPV-systeem. Tevens zijn de tengels 
hetzij FSC of PEFC-gecertificeerd.Het resultaat is  
een zeer goed isolerende isolatieplaat met een 
warmtegeleidingscoëfficiënt van 0,022 W/mK.”

advertorial



Verwerking
De werkwijze bij toepassing van dit soort isolatie-
platen mag bekend worden verondersteld. Na het 
verwijderen van de oude dakbedekking tot op het 
dakbeschot (dakpannen, panlatten en tengels),  
wordt onderaan het dakvlak een voetbalk geplaatst. 
Vervolgens worden de isolatieplaten op het bestaande  
dakbeschot aangebracht. Het product wordt met 
meegeleverde Rectifix® schroeven ter plaatse van  
bestaande gordingen door de tengel gefixeerd.  
Zo nodig worden aanpassingen aan dakgoten voor-
zien (veelal afhankelijk van de gekozen isolatiedikte), 
nieuwe panlatten en de bestaande (of nieuwe) dak-
pannen aangebracht.

Doordat Euroroof® Reno licht in gewicht is, is het 
product snel en gemakkelijk te verwerken. De maat-
voeringen zorgen ervoor dat er nauwelijks snijafval 
ontstaat bij de verwerking. Bij complexe projecten 
wordt een legplan meegeleverd, maar normaal  
gesproken wijst de wijze van aanbrengen zichzelf.

Uit de praktijk blijkt dat bij renovatiewerken de onder- 
grond lang niet altijd vlak blijkt. Een valse spouw  
die mogelijk bij het aanbrengen van nieuwe, lange 
isolatieplaten kan ontstaan, is niet wenselijk.  
Van Roosmalen: “In het verleden hebben we dat  
geprobeerd te ondervangen door standaard een  
laag minerale wol onder de isolatieplaat aan te 
brengen, waarmee de oneffenheden kunnen worden 
opgevangen. In de praktijk blijkt het efficiënter om 

eenvou digweg minerale wol van nok tot goot uit te 
rollen, een deken van 20 mm voldoet veelal. Hierop 
kan het Euroroof® Reno isolatiepaneel probleemloos 
worden aangebracht.”

www.recticelinsulation.nl

De optimale isolatieoplossing voor bestaande hellende daken

Euroroof® Reno: 
Optimale thermische isolatie én winddichtheid ineen
De lat ligt hoog; de komende jaren wacht een groot deel van de  
woningen in ons land op verduurzaming. Vele hebben een niet of slecht geïsoleerd hellend dak. 
Goede isolatie en winddichtheid zijn de eerste voorwaarden voor een lager energieverbruik en CO2 reductie.

Recticel Insulation heeft belangrijk nieuws voor vastgoedeigenaren, woningcorporaties en aannemers:  
Euroroof® Reno, de beste oplossing voor het bestaande hellende dak. Optimale thermische isolatie én  
winddichtheid ineen, standaard Rc vanaf 2,50 tot 8,00 m²K/W verkrijgbaar.

Totaaloplossing voor een gemakkelijke en snelle installatie
De Euroroof® Reno panelen worden op het (bestaande) dakbeschot aangebracht. Deze manier van na-isoleren is reeds langer  
in gebruik, maar Recticel heeft Euroroof® Reno doorontwikkeld. Alle onderdelen voor dakisolatie zijn nu optimaal in één paneel 
geïntegreerd: isolatieplaat, onderdakfolie, sponning en tengels. De complete dakisolatie wordt in een handeling aangebracht zonder  
na schuimen. Dat is winst in tijd en materiaal.

Euroroof® Reno heeft 4 essentiële pluspunten en een extra optie:
• Sponning aan langszijden, waardoor geen thermische brug. Naschuimen van langszijden niet nodig.
• De dampopen waterwerende onderdakfolie biedt extra gemak en bescherming tijdens renovatiewerkzaamheden.
• Deze onderdakfolie draagt bij aan de winddichtheid en dus een lager energieverbruik.
• Recticel Insulation heeft doordacht Euroroof® Reno ontwikkeld. Hiervan getuigt ook de toegevoegde waarde van Euroroof® Reno bij 

indaksystemen met zonnepanelen. Bij dergelijke indaksystemen worden zonnepanelen als dakbedekking toegepast, waarbij dakpannen 
niet meer nodig zijn. De zonnepanelen zijn weliswaar waterafvoerend, maar men mag hierbij de condensvorming aan de onderzijde niet 
onderschatten. Euroroof® Reno panelen zijn dankzij de onderdakfolie hiervoor uitermate geschikt!

Extra optie: een flexibele laag aan de onderzijde is op aanvraag leverbaar om bestaande oneffenheden van het dak op te vangen en 
convectie te voorkomen.

Een uitstekende isolatieoplossing voor bestaande hellende daken
Het na-isoleren van een hellend dak aan de buitenzijde is bouwfysisch 
het meest ideaal. Bovendien zijn er geen bouwwerkzaamheden in  
de woning. Euroroof® Reno is leverbaar in diktes vanaf 51 mm.
• Warmtegeleidingscoëfficiënt: 0,022 W/mK
• Breedte 1200 mm (werkend 1180 mm)
• Diktes: zie tabel op www.recticelinsulation.nl
• Licht in gewicht
• Eenvoudig hanteerbaar en te verzagen
• ISSO gecertificeerd
• Sponning aan lange zijde
• Geïntegreerde onderdakfolie, met overlap aan langszijde en onderzijde
• 3 vurenhouten tengels 15 x 45 mm (FSC of PEFC leverancier)
• Aangepaste Rectifix® schroeven per dikte beschikbaar

Extra zekerheid bij de juiste aanpak
Pannen, panlatten en tengels er af, nieuwe panelen er op! Ja zo eenvoudig is het. De panelen worden van goot tot nok op het (bestaande) 
dakbeschot van het hellende dak aangebracht. Extra zekerheid bij de juiste aanpak geven de verwerkingsrichtlijnen, om te borgen dat de 
Euroroof® Reno panelen optimaal presteren. Een lange levensduur van ieder hellend dak is dan gegarandeerd.  
De volledige verwerkingsrichtlijnen zijn beschikbaar op www.recticelinsulation.nl.

De tijd is rijp voor Euroroof® Reno
De markt voor renovatie en onderhoud neemt in rap tempo én fors toe, met dito investeringen in tijd en geld. Labelverbetering staat hoog 
op de agenda van menig gebouweigenaar, betere dakisolatie en CO2-reductie domineren de MOP’s (Meerjaren Onderhoudsplanning). 
Wensen van bewoners gaan vooral over comfort en een lagere energierekening. 
Het verduurzamen van woningen start met het optimaliseren van de gebouwschil. Warme lucht stijgt op, verlies via het dak is dus het 
grootst. Met een goed geïsoleerde woning is tot 75% energie te besparen. De eerste winst is dakisolatie, de eerste keuze Euroroof® Reno 
van Recticel Insulation, een uitstekende isolatie voor het bestaande hellende dak.

RECTICEL INSULATION
+ 31 488 489 400
verkoopisolatie@recticel.com

recticelinsulation.nl

Ad_Recticel_Euroroof-Reno_210x297.indd   1 04/06/2020   16:03



WEIJERSEIKHOUT, WAAR KLASSE DAKSPECIALISTEN ZICH THUIS VOELEN.

FIJNE FEESTDAGEN
namens weijerseikhout

Onze partners ondersteunen onze vakmensen op het hellende dak:

De Stichting Dakmeester is een platform van gekwalificeerde dakdekkers en toonaangevende producenten van materialen 
voor hellende daken. Dit samenwerkingsverband heeft als doelstelling om de kwaliteit van de hellende daken in Nederland 
naar een nog hoger niveau te brengen, gezamenlijk kennis te delen en ontwikkelingen te doen. De kwaliteit van hellende 
daken bestaat niet alleen uit hoogwaardige producten in hun toepassing, maar vooral ook de kwaliteit die geleverd wordt 
door onze vakmensen.
Onze partners ondersteunen onze vakmensen op het hellende dak: ondersteund door een uniek digitaal bouwdossier en geldt 
voor maar liefst 15 jaar! 

Het werken op het dak vraagt vakmanschap, veilig 
werken en nu ook de extra zorg op de bouwplaats 
in verband met Corona.
Mede door de diversiteit van hellende daken, regel-
geving, toegenomen veiligheidsregels en verhoogde
opleidingscriteria is het vak van dakdekker de 
a fgelopen jaren een stuk complexer en nog verant-
woordelijker geworden. 
Nu zijn de Corona protocollen daar nog eens 
bij gekomen. Onze mensen, vakmensen, houden 

zich hier strikt aan. Opdrachtgevers kunnen gerust 
zijn óók als het gaat om situaties waarin de huizen 
bewoond zijn: Veiligheid voorop.

HET DAK, MIJN VAK
..is niet zo maar een boodschap. Wij willen dit uit-
dragen naar iedereen die het wil zien, vandaar dat 
u deze zomer onze vakmensen kunt herkennen aan 
de gele petten met deze tekst. 

www.dakmeester.nl

HERKEN ONZE VAKMENSEN 
OP HET DAK

Dakmeesters_adv_het dak mijn vak_v3_2020.indd   1Dakmeesters_adv_het dak mijn vak_v3_2020.indd   1 28-05-2020   17:5928-05-2020   17:59
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Vijf hoge golven  
aan een Deense fjord
Het Deense Vejle is gelegen aan 
een fjord tussen bosrijke heuvels. 
Een iconisch appartementen-
complex, in de vorm van vijf golven, 
is een eerbetoon aan die natuurlijke 
omgeving.

Nolanda Klunder

Fabriekspanden en molens herinneren de bezoekers van 
Vejle nog aan vroegere tijden, toen de stad het centrum  
van de textiel- en katoenindustrie van Denemarken was. 
Tegenwoordig is Vejle, aan de oostkust van Jutland,  
vooral bekend als winkelstad én als de plaats waar de  
Stimorol-kauwgum vandaan komt. Toeristen kunnen hun 
hart ophalen in het Kunstmuseum, met onder meer etsen 
van Rembrandt en werken van moderne Deense kunste-
naars. Maar misschien het mooist aan deze kleine stad,  
die qua inwonersaantal (57.000) vergelijkbaar is met  
Doetinchem, is de omgeving. Vejle ligt aan een fjord en 
tussen bosrijke heuvels. Vanaf de kade zie je in de verte  
de imposante Vejlefjordbrug, met zijn lengte van 1,7 km, 
over de fjord spannen. Het verkeer raast daar op veertig 
meter hoogte boven het water van de fjord voorbij.  
In 1980 werd deze brug gebouwd om de E45 van Aarhus 
naar Fredericia het brede water te laten oversteken.  
Het is deze omgeving die de architecten van Henning Larsen 
inspireerde tot een opmerkelijk gebouw.

Het ontwerp van de golven
In 2005 schreef vastgoedbedrijf Bertel Nielsen een prijs-
vraag uit voor het ontwerp van een appartementencomplex, 
dat moest verrijzen aan de Skyttehus bay aan de fjord.  
Uit de twaalf inzendingen koos men het ontwerp van  
Henning Larsen Architects. Hun ontwerp sloot maximaal 
aan bij de natuurlijke omgeving van de baai en was een 
combinatie van de vormen van de heuvels, de golven in 
de baai en de hellingen van de fjord. Het resultaat van die 
combinatie: een gebouw dat moest bestaan uit vijf hoge 
golven naast elkaar. De naam: Bølgen, Deens voor ‘de golf’. 
Dat Henning Larsen Architects met een bijzonder ontwerp 
zou komen, lag wel in de lijn der verwachtingen.  
Het internationale architectenbureau (met hoofdkantoor 
in Kopenhagen) heeft sinds de oprichting in 1959 talrijke 
bijzondere projecten op zijn naam staan, waaronder het 
stadhuis van Eystur op de Faeröer Eilanden (2018). 

Het bouwproces
In 2006 begon de bouw van Bølgen, internationaal bekend 
als The Wave. De technische advisering en begeleiding  
was in handen van advies- en ingenieursbureau Grontmij 
(dat in 2015 is opgegaan in Sweco). Het gebouw werd 
opgetrokken uit beton en staal. De stalen dakconstructie 
draagt ook de horizontale betonelementen (zie de foto).  

Op de stalen structuur werd ten slotte het dakbeschot  
aan gebracht van geïsoleerde prefab houten elementen.  
De mat-witte dakbedekking bestaat uit keramische tegels 
van het merk Tonality: deze tegels, die in alle kleuren  
geleverd kunnen worden, worden meestal gebruikt voor 
gevels. De waterdichtheid van het dak werd geborgd  
door bitumen op de houten elementen.
De eerste twee golven van The Wave werden gebouwd in 

de periode 2006-2009.  
Door de financiële crisis  
kwam de bouw daarna  
zes jaar stil te liggen.  
Vanaf 2015 werden  
de andere drie golven  
gebouwd. Eind 2018 werden  
de laatste golven opgeleverd  
en was The Wave voltooid.  
Henning Larsen zelf maakte dat  
niet meer mee: hij overleed in 2013, toen de bouw stil lag. 

105 luxe-woningen en een pier
De golven zijn negen verdiepingen hoog en bevatten per 

stuk twintig luxe-appartementen,  
elk met een oppervlakte tussen de 97 
en 198 m². Iedere golf bevat daarnaast 
een penthouse over twee verdie-
pingen, met een woonoppervlakte van 
maar liefst 255 m². In totaal zijn er  
105 appartementen. Voor het gebouw 
is een pier aangebracht die toeganke-
lijk is voor iedereen die langs de gol-
ven – het gebouw én het water – wil 
kunnen flaneren. “Er is maar één  
plaats op aarde waar dit gebouw kan, 
en dat is aan de haven van Vejle,”  
zegt Søren Øllgaard, partner en Design 
Director bij Henning Larsen Architects. 
“Het gebouw werkt hier omdat er een 
wisselwerking ontstaat tussen de om-
ringende heuvels, de architectuur van 
de brug en de golfslag van de fjord.”
De schoonheid van het ontwerp ont - 
ging ook de jury’s van diverse architec-
tuurprijzen niet. The Wave werd in 
2009 gekozen tot gebouw van het jaar 
door het Deense vakblad Byggeri.  
In 2010 ontving het project de prijs van  
het Leading European Architects Forum, 
de ABB LEAF Award, in de categorie 
wooncomplex (residential building).  
In 2011 kreeg The Wave de  
Civic Trust Award, een prijs die sinds 
1959 wordt uitgereikt aan architec-
tuur-, kunst- of andere projecten  
die een bijdrage leveren aan de  
samenleving, in sociaal, cultureel  
of economisch opzicht.

Onlangs stond een appartement van 100 m² in The Wave  
te koop op Boligdeal.dk, een Deense woning website.  
Vraagprijs: 4,3 miljoen Deense kronen, omgerekend  
ongeveer 575.000 euro. Voor dat bedrag woon je onder  
één van de mooiste hellende daken van Europa. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Wenst u fijne feestdagen
en een gezond 2021!

www.ubbink.nl
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ZONNE-ENERGIE EN BRANDVEILIGHEID

Stappenplan voor  
brandveiligheid PV-daken
Conduct Technical Solutions heeft 
kennisdocument De 6 stappen naar 
brandveiligheid bij PV-installaties 
gepubliceerd. Dit kennisdocument 
geeft installateurs handvatten voor 
praktische zaken waarmee zij in de 
aanleg van de DC-infrastructuur en 
montage van omvormers worden 
geconfronteerd.

In het document wordt de installatie van PV-systemen op 
zowel platte als hellende daken besproken.

Antwoord op vraagstukken in de solar-branche 
In de solarmarkt is er veel te doen omtrent brandveiligheid 
bij zonnepaneelinstallaties. Door verschillende branden  
is twijfel ontstaan over de manier van paneelmontage  
en aanleg van de infrastructuur. ‘’Het kennisdocument 
neemt deze twijfels weg en geeft antwoord op belangrijke 
vraagstukken die heersen in de branche: het op de juiste 
manier aanpassen van een bliksembeveiligingsinstallatie 
tot de reden waarom een overspanningsbeveiliging deel-
baar moet zijn. En of het nu gaat om vragen met betrekking 
tot het EMC-zoneconcept overeenkomstig met de norme-
ring voor bliksembeveiliging NEN-EN-IEC62305 of over 
vlamboogdetectie.  

Op basis van jarenlange ervaring in bliksem- en overspan-
ningsbeveiliging heeft Conduct haar kennis gebundeld in 
een uitgebreid stappenplan. Het kennisdocument is een 
leidraad voor installateurs bij het realiseren van een brand-
veilige PV-installatie, door middel van de zes stappen:

•  Bouwkundige aspecten: juiste installatie  
van omvormers en PVbox

•  Kabelmanagement: gescheiden PLUS en MIN
•  Aarding en potentiaalvereffening
•  Bliksem- en overspanningsbeveiliging
•  Brandpreventie en materialen
•  Aansluit- en schakeltechniek 

Alles komt aan bod’’, aldus Pieter Kremer, directeur van  
Conduct. Het kennisdocument De 6 stappen naar brand-
veiligheid bij PV-installaties is te downloaden op:  
conduct.nl/kennisdocument

Kremer: “Wij geloven dat de noodzaak van vlamboog-
detectie vooral ligt in de kwaliteit van de installatie.  
Met deze kwaliteit wordt vooral gekeken naar de mecha-
nische belasting op PV-bekabeling en connectoren.  
De noodzaak van vlamboogdetectie neemt toe als de kwa-
liteit van de installatie onvoldoende is. Om deze kwa liteit 
te realiseren en te waarborgen dient een aantal stappen 
genomen te worden.” 

Foto: SolarNRG

Foto: SolarNRG

ontwerper de maximale dakbelasting heeft 
gecalculeerd en voorkomt dat brandbaar materiaal 
onder PV-panelen en/of achter de omvormers is 
voorzien. De infrastructuur dient juist te zijn aan-
gelegd en eisen op het gebied van bliksem- en 
overspannings bevei liging gerespecteerd.” 

“Als leidraad is het kennisdocument geschreven  
als beknopte uitleg voor het veilig aanleggen  
van een PV-installatie. Het kennisdocument  
is bedoeld om installateurs handvatten te geven 
voor praktische zaken waar installateurs in de 
aanleg van de DC-infrastructuur en montage  
van omvormers mee worden geconfronteerd.  
Het inkoppelen op de AC-installatie is buiten 
beschouwing gelaten.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Foto: SolarNRG

“Ervan uitgaande dat de installatie-instructies worden opgevolgd,  
is het bij de aanleg van een PV-installatie cruciaal dat de bouw-
kundige eisen worden nageleefd. Het is van groot belang dat de 



De FOS panhaken nu nog sneller 
verwerkt met de FOS ClipHOLSTER.
FOS is al ruim 100 jaar dé specialist 
in de ontwikkeling en productie van 
panhaken en vorsthaken. 
De FOS producten worden via de 
bouwmaterialenhandel geleverd.

www.fos.de

Dakpannen verankeren
           steeds
makkelijker. > 

> > FOS panhaak 409®-2

FOS kwaliteitslogo

duidelijke inslagdiepte

geribbelde punt

geoptimaliseerde haaklengtes

Vrijdag 18 maart 2022
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

Vanwege de huidige situatie rond de coronacrisis (en de 1,5 meter-maatregel) heeft de  
organisatie helaas moeten besluiten de Feestavond voor de dakenbranche te verplaatsen  

naar 18 maart 2022. De bekendmaking en prijsuitreiking van het Dak van het Jaar 2020  
zal later in het jaar op een andere manier plaatsvinden.

Dak van het Jaar 2021
Deze avond wordt u aangeboden door:

De oplossing 
voor platte daken

VEGETATIEDAK MET HET 
UNILIN PDH-SYSTEEM

Een vegetatiedak bestaat uit een systeem van 

baanvormige dakbedekking voor plat- of fl auw 

hellend dak. Bij deze daken is altijd een waterdichte 

en dampdichte onderlaag aanwezig. UNILIN adviseert 

hiervoor het PDH-systeem. Dit zorgt voor een isolerende 

oplossing en biedt een veilige en betrouwbare 

constructie. Deze zelfdragende constructie is bouwfysisch 

verantwoord, eenvoudig en veilig uitvoerbaar en 

daarmee de perfecte oplossing!

Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl

steilDAK is het gespecialiseerde vakblad 
voor de hellende dakenbranche

Het vakblad stelt zich ten doel op een zo breed mogelijke  
basis vakinformatie te verspreiden over alle items m.b.t.  

het hellende dak, zowel op het gebied van regelgeving en  
normering, als de technische en praktische invulling hiervan.

Heeft u ook een project voor de rubriek  
Dak van het Jaar 2021? Neem dan contact op met Edwin Fagel  

via 072-5470309 of edwin@lumail.nl
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Natuurleien gesloopte kerk krijgen tweede leven op nieuwbouwvilla

JHet Dak van het  aar 2020

6

7

Luxueuze villa’s in een  

natuurlijke omgeving

Onlangs is een plan voor 17 karakteristieke villa’s opgeleverd in het  

recreatie- en woongebied Boseilanden: tussen de Hoofddorpse wijk  

Floriande en Zwaanshoek. De villa’s hebben een bijzonder fraaie vorm-

geving, doordat de nok feitelijk over het dakvlak loopt, en door de keuze 

voor toet en leien sluit het plan mooi aan op de natuurlijke omgeving.

Tekst: Edwin Fagel

Foto’s: Smit’s Bouwbedrijf

De 17 energiezuinige villa’s van Elzenhove staan vrij  

gepositioneerd tussen de elzensingels in het recreatie

gebied de boseilanden, om zo het natuurlijke karakter van 

het gebied te behouden. De woningen zijn zodanig ontwor

pen dat ze met hun kappen als hoeden boven de elzensin

gels uitsteken. Het plan is door rudy uytenhaak + partners 

architecten ontworpen in opdracht van Smit’s Bouwbedrijf. 

Het plangebied de Boseilanden is volgens het architecten

bureau geïnspireerd op de kwaliteit van de bijzondere  

kavels, met een sterk landschappelijk karakter en ruimte

lijke water en groenpartijen. Binnen het plangebied zijn  

er twee typen villa’s te onderscheiden: het longhouse 

(rechthoekig) en het squarehouse (vierkant). Het idee van de  

twee ruimtelijk verschillende typen, vierkant en lang werpig, 

biedt een concept waarmee eenheid en ver scheiden heid 

wordt geboden. De volumes zijn compact gehouden,  

met een inpandige garage om de groene ruimte tussen  

de woningen maximaal te behouden en energetisch de  

woningen te optimaliseren. De nok loopt diagonaal over 

het huis, waardoor een dynamisch silhouet aan alle  

vier zijden van het huis en daarmee van het totale ensemble 

ontstaat. Dit versterkt het beoogde contrast met de elzen

singels, waardoor de volumes zich losmaken.  

 

JHet Dak van het  aar 2020

Groene zones zijn een belangrijk onderdeel van Vreewijk.
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ACTUALITEITEN

artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

Triangelbrug®  
Kijk op artilan.nl of mail uw vraag naar 

info@artilan.nl

HET BELANG VAN GOEDE WERKSOKKEN
Het belang van goede werksokken is niet te onderschatten.  
Redbrick heeft nu een lijn werksokken met tal van pluspunten.  
Ze hebben een perfecte pasvorm, ventilatiekanalen op de  
wreef, schokdemping en een vlakke, niet voelbare naad  
bij de tenen. Dankzij de slijtvaste stof Cordura die in de  
sokken is verwerkt, gaan ze extra lang mee. Voor elke klus  
en elk seizoen heeft Redbrick nu een passende werksok:  
Thermo, All-seasons, Cool en ESD.

RECTIFICATIE
In het artikel ‘Koepel Saint Louis in Oudenbosch gerestau-
reerd’ in steilDAK 5-2020 werd ten onrechte gemeld dat  
de kapel Saint Louis is gewijd aan de heilige Lodewijk IX  
van Frankrijk. De kapel maakte onderdeel uit van het 
jongensinternaat Instituut Saint Louis. Dit internaat werd 
geleid door de broeders van de Heilige Aloysius Gonzaga, 
patroonheilige van de jeugd en het onderwijs. Het internaat 
is, op zijn Frans, vernoemd naar deze heilige. Het was een 
Italiaanse edelman (Luigi Gonzaga) en beslist geen  
Franse koning. 

VERHUIZING
JVK Daken bv heeft een nieuw pand in Breda betrokken.  
Het nieuwe adres is Rithmeesterpark 27a, 4838 GZ Breda. 

MAKITA OPENT TWEEDE KENNIS-  
EN REPARATIECENTRUM 
Als toonaangevend leverancier van elektrisch  
gereedschap voor bouw, industrie, groenvoor-
ziening en schoonmaak hecht Makita veel  
waarde aan een goede serviceverlening.  
Daarom is in Woerden een tweede Kennis-  
en Reparatiecentrum geopend. Het heeft een 
enorme showroom, waarin het gehele assorti-
ment van Makita is uitgestald.

NIEUWE VLEERMUISKASTEN VAN EPS
De bedrijven Miecon uit Nijmegen, gespecialiseerd in miti- 

gatie, en IsoBouw brengen een airpop® (EPS) kast op de markt voor de opvang van vleermuizen. Volgens de Wet natuur-
bescherming moeten dieren en planten worden beschermd door extra maatregelen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen 
van vervangende nestkasten. Hiervoor ontwikkelde IsoBouw eerder al samen met Miecon de Avi-nestkast voor mussen 
en mezen. Voor vleermuizen is er nu een airpop® kast ontwikkeld. De kasten zijn isolerend, licht in gewicht, maatvast, 
vochtongevoelig en duurzaam. De gepatenteerde vleermuiskast heeft een afmeting van 800 x 1000 mm en kan zeer 
eenvoudig ingebouwd worden in de spouwmuur. 

AFNL-NOA: POLITIEK, VERKORT LOON-
DOORBETALINGSPLICHT VOOR MKB!
De MKB-ontzorgpolis biedt niet of nauwelijks 
soelaas voor mkb-ondernemers. Voor 83% van de  
mkb-ondernemers is de polis onbekend en ruim 
driekwart daarvan vindt de polis ook niet interes-
sant. Mkb-ers worden hierdoor niet ontzorgd en 
blijven met de financiële risico’s en verantwoor-
delijkheid voor re-integratie van zieke of deels 
arbeidsongeschikte werknemers zitten.  
Dit blijkt uit onderzoek naar het gebruik van de 
zogenaamde MKB-ontzorgpolis die Kabinet,  
verzekeraars en koepelorganisaties voor werk-
gevers in december 2018 in het leven hebben 
geroepen als oplossing voor de loondoorbeta-
lingsplicht in het 2e ziektejaar. Het onderzoek 
is uitgevoerd onder mkb-ondernemers in bouw, 
afbouw en infra door onderzoeksbureau Panteia 
in opdracht van Aannemersfederatie Nederland 
Bouw en Infra (AFNL) en de Nederlandse Onder-
nemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA), 
samenwerkend in Stichting AFNL-NOA.

VOORLICHTINGSCAMPAGNE AFBOUWPROFS VAN START
Om jongeren te informeren over de opleidings- en carrièremogelijk-
heden in de sector afbouw, is de voorlichtingscampagne Afbouwprofs 
van start gegaan. Middels korte video’s vertellen jongeren waarom  
zij gekozen hebben voor hun opleiding in de bouw. Met deze voor- 
lichtingscampagne probeert men de instroom in de afbouw te 
bevorderen. Generatie Z groeit op in een volledig digitale wereld. 
Daarom is in videoclips gekozen voor hun belevingswereld met 
‘fun’-aspecten en wordt gebruik gemaakt van social-mediakanalen: 
Instagram, YouTube en Snapchat. 



Kijk voor informatie op: www.konrad-rooftech.com

E: info@konrad-rooftech.com Tel: +31 (0)224 540 001

Op naar een GEZOND nieuwjaar
2020… wat een jaar. Ook dit jaar hebben we de projecten volgens planning vakkundig kunnen afronden.  
En zo hebben we weer het nodige geïnvesteerd om de werkzaamheden te versnellen en te vereenvoudigen.  
Maar dit jaar heeft voor velen een nasmaak, en zo ook voor ons. Het coronavirus kwam ons land in februari  
binnen en het heeft ieder zijn leven op zijn kop gezet. Wij mochten in de bouw gelukkig onze werkzaamheden 
voortzetten. Maar dit op voorwaarde dat we de expliciete maatregelen van het RIVM opvolgden. Doordat iedere  
medewerker zich snel wist aan te passen aan de omstandigheden en inzet bleef tonen, kunnen wij ondanks  
het virus, dit jaar met z’n allen weer tevreden afsluiten. Bovendien zijn we allemaal gezond gebleven en dat is  
natuurlijk in tijden zoals deze het belangrijkst. Wij wensen iedereen een gelukkig en gezond nieuwjaar en wij  
staan vanaf 7 januari weer voor u klaar. 

DAKEN&ZAKEN

•mawipex

Deze beurs wordt mede ondersteund door:

De dakenvakbeurs van Nederland

UITGESTELD NAAR 11 NOVEMBER 2021

Vanwege de aangescherpte maatregelen rond het coronavirus hebben wij helaas moeten besluiten 
de eerste editie van DAKEN & ZAKEN, de vakbeurs voor platte en hellende daken, uit te stellen naar 11 november 2021. 

De vakbeurs zal dan alsnog worden georganiseerd bij Next Level in de Evenementenhal in Gorinchem.

DAKEN & ZAKEN is de plek waar opdrachtgevers, leveranciers en verwerkers binnen de dakenbranche elkaar ontmoeten. 
Praat elkaar in een rustige en sfeervolle ambiance bij over uitdagingen en oplossingen, 

zoals multifunctioneel gebruik van daken, milieuvriendelijke materialen, waterdichting en vakmanschap.

Geïnteresseerd in een stand op DAKEN & ZAKEN of in een gratis toegangsticket voor de beurs? 

Bekijk de website: www.dakenenzaken.nl

Voor catering wordt gezorgd, de beurs is geopend van 10.00 tot 20.00 uur en er is voldoende parkeergelegenheid. 
Georganiseerd voor en door de dakenbranche.

Tot ziens op 11 november 2021 bij DAKEN & ZAKEN!
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De volgende keer in steilDAK:

De volgende steilDAK verschijnt op 16 februari 2021

DUURZAAMHEID
Monumenten en duurzaamheid

DIT NUMMER IS TOT STAND GEKOMEN MET MEDEWERKING VAN

2 European Building Supply www. europeanbuildingsupply.com

9 Nelskamp Dakpannen www.nelskamp.nl

10 All-Up www.all-up.nl

11 Bové www.bove.eu

20 SFHD www.cao-hd.nl

22 OOHD www.opleidingenhellendedaken.nl

28 Beniso www.airflex.nl

29 Dakned www.tapco-dakned.nl

40 Brouwers Zink www.brouwerszink.nl

41 Unilin Insulation bv www.unilininsulation.com

48 Dakrenovatie Holland www.dakrenovatieholland.nl

49 Prefa www.prefa.com

50 Recticel Insulation www.recticelinsulation.nl

54 Weijers Eikhout www.weijerseikhout.nl

55 Stichting Dakmeester www.dakmeester.nl 

60 FOS www.fos.de

63 Artilan bv www.artilan.nl

65 Konrad Roof Technology bv www.konrad-rooftech.com

67 BMI Group www.bmigroup.com

68 Zinkunie www.zinkunie.nl

AAN TAFEL MET…
Lenneke Muller, Construct advocaten

SPECIAL
Duurzaamheid

INTERNATIONALE DAKEN
De Suvela Chapel van OOPEAA (Finland)

Wat een bijzonder 2020 laten we achter ons. Veel dingen die vanzelfsprekend 
waren, zijn dat opeens niet meer. Juist nu kijken we graag terug op de goede 
dingen die het jaar bracht, zoals de fijne samenwerking met u en uw organisatie. 
Ook in tijden van minder persoonlijk contact en 1,5 meter afstand houden zijn 
we verbonden met elkaar en staan we klaar voor elkaar. Daarvoor willen we u 
hartelijk bedanken.

Namens alle collega’s van BMI Nederland wensen wij u veel warmte, licht en  
gezelligheid tijdens de feestdagen en een voorspoedig 2021. We hopen u  
snel weer te ontmoeten, in goede gezondheid!

bmigroup.com/nl

Fijne feestdagen
Wenst u fijne feestdagen  

en een gezond 2021

www.bmigroup.com

BMI Group 
BMI Group bestaat uit Braas Monier en Icopal. BMI Group is de grootste producent van 
dakbedekkingssystemen voor platte en hellende daken in Europa. Met meer dan 165 jaar 
ervaring is het bedrijf marktleider in dakbedekking en waterdichte oplossingen.

Daken bieden eindeloos veel mogelijkheden. BMI helpt u graag deze tot in elk detail te ontdekken. 
Kent u BMI al? Wij zijn Icopal en Monier, maar dan samen! Met onze dakbedekkingssystemen en 
bouwmaterialen levert u voor elk dak, plat of hellend, de beste oplossing. Een dak waarop uw klant 
langdurig en zorgeloos kan vertrouwen. Als BMI bundelen we niet alleen onze producten, maar 
ook onze krachten op het gebied van innovatie, duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Met extra 
slagkracht werken we samen aan uw succes. Want als u succes heeft, hebben wij dat ook!  
www.bmigroup.com

UW PARTNER VOOR  
PLATTE EN HELLENDE DAKEN!

+ =



NedZink NEO
Geprepatineerd 
titaanzink in 
mineraal grij ze kleur

Nieuwe kleur 
NedZink NEO!

NedZink NEO is de nieuwe 
toevoeging in ons zinkassortiment. 
Of het materiaal nu toegepast 
wordt ter bekleding van je dak 
of gevel of als HWA-buis  of 
gootsysteem... Deze naturelle, 
subtiel geborstelde zinklook is 
tij dloos, onderhoudsvrij , eenvoudig 
te plooien en 100% recyclebaar.

VANAF NU EXCLUSIEF 
VERKRIJ GBAAR BIJ  ZINKUNIE!

ZINKUNIE B.V. • VAN SALMSTRAAT 46 • 5281 RS BOXTEL • WWW.ZINKUNIE.NL
VOOR EEN VESTIGING IN DE BUURT, KIJ K OP: WWW.ZINKUNIE.NL/VESTIGINGEN

NIEUWE
KLEUR!

WIL JE MEER WETEN OVER NEDZINK NEO?
Vraag dan een gratis sample aan bij  een vestiging in de buurt:    www.zinkunie.nl/vestigingen 
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